
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

Processo Administrativo nº 02/2021 

 

Torna-se público que o(a) Câmara Municipal de Brasilândia/MS, por meio do 

setor de licitações, sediado(a) na Rua Alameda Arthur Hoffig, 1.175, Jardim Camargo 

Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 

na forma PRESENCIAL, com o critério de julgamento menor preço global, sob a 

forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 2390/06, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 10 de março de 2021 

Horário: 08:00hs (MS) 

Local: Sala de Reunião da Câmara Municipal 

 

1 DO OBJETO 

 

1.1  Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

fornecimento de licenças de uso de software aplicativos (cessão de uso) com 

módulos integrados de contabilidade, compras, licitação e contratos, almoxarifado, 

controle de protocolo e recursos humanos, para atender às necessidades da 

Câmara Municipal de Brasilândia/MS. A prestação dos serviços compreende: 

1.1.1 - Fornecimento de licenças de uso de softwares aplicativos (cessão de uso) 

com serviços de suporte técnico e a atualização das licenças;  

1.1.2 - Implantação, Treinamento e Conversão de banco de dados. 

1.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de Tecnologia da 

Informação.  

1.3 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por 

Preço Unitário.  

1.4 O presente terá vigência pelo período de doze meses, podendo ser 

prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei 8.666/93. 

 

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal para o exercício 

de 2021, na classificação abaixo: 

01.031.0001-2.001.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 

 



3 DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a Proponente deverá enviar um 

representante munido de documento que o credencie à participação no certame 

devendo no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente e ainda:  

3.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

3.2.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer 

ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: o 

estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado 

na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado 

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

3.2.2. Tratando-se de procurador deverá apresentar a procuração por instrumento 

público ou particular com firma reconhecida em cartório, da qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhados 

do correspondente documento, dentre os indicados nos subitens acima que 

comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.3. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.4. No momento do credenciamento os interessados ou seus representantes legais 

deverão apresentar Declaração de Habilitação (fora dos envelopes “proposta” e de 

“habilitação”), dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. 

3.4.1. As empresas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno 

porte que desejarem usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/06 

deverão apresentar, fora dos envelopes, certidão simplificada emitida pela Junta 

Comercial que comprove sua condição de ME/EPP, de acordo com a Instrução 

Normativa DNRC n° 103/2007, acompanhada da declaração constante do Anexo 

IX, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e por seu contador. 

3.5. É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa 

Proponente, salvo, nos casos de representação para itens distintos. 

3.5.1. A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de seu 

representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do 

mesmo. 

3.6. Será admitido o substabelecimento do credenciamento desde que devidamente 

justificado e esteja previsto no instrumento de procuração e/ou credenciamento 

poderes específicos para tal ato. 

3.7. Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do 

proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou 

manifestar intenção de recurso. 



3.8. O Pregoeiro poderá, se necessário, diligenciar na busca de dados que 

complementem e/ou comprovem que o representante legal tenha poderes para 

representar a empresa. 

3.9. Declarado encerrado o recebimento dos envelopes, será declarado 

ENCERRADA A FASE DE CREDENCIAMENTO, sendo consignado horário em Ata, 

momento que não serão admitidos novos participantes.  

3.10. Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos 

representantes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para 

efetuar lances ou manifestar intenção de recurso. 

3.11. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatório à presença do licitante ou de seu representante em todas as sessões 

públicas referente à licitação; 

3.12. Na adoção do envio dos envelopes de “proposta e habilitação”, via correio ou 

outro meio, também deverá ser enviada a declaração “De atendimento aos requisitos 

de habilitação” (Anexo VI), em apartado aos envelopes nºs 1 e 2. Na falta deste 

documento a empresa será automaticamente eliminada do certame; 

3.13. Toda a documentação exigida para o certame deverá ser apresentada em 

original ou cópia legível, devidamente autenticada em cartório competente ou por 

servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, e/ou 

documento disponível na Internet, no SITE oficial do órgão emissor, sendo que, 

somente serão considerados aqueles que estejam em plena validade, não sendo 

necessariamente obrigatória, a autenticação dos mesmos no dia ou no horário da 

sessão pública da licitação. Documentos em fac-símile não serão aceitos inclusive 

recursos e contrarrazões, salvo para efeitos de diligências. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências deste 

edital. 

4.1.1 A licitação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, 

em processo de dissolução ou liquidação; 



4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

5 DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

5.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

licitantes proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão, oportunidade em que 

não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento da 

DECLARAÇÃO, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme modelo Anexo VI (Essa Declaração deverá estar fora dos 

envelopes “I” e “II”) e o recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço 

e os documentos de Habilitação.  

5.2. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o 

outro poderá ser acordado antes do início dos lances entre as licitantes e o 

Pregoeira; 

5.3. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, 

nenhum outro poderá ser recebido; 

5.4. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 

representantes das licitantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação 

do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes; 

5.5. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa 

antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no 

fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e 

com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 

5.6. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja 

apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em 

envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS  

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA/MS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021  

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE e CNPJ) 

 

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA/MS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021 



(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE e CNPJ) 

 

5.7. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos 

envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir 

as informações faltantes e/ou retificá-las. 

5.8. Caso, eventualmente, ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do 

Envelope I - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de 

seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 

 

6 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”) 

 

6.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou no modelo 

constante do (ANEXO II) do presente Edital e obedecer às especificações e 

condições previstas neste instrumento convocatório e anexos, que deste fazem parte 

integrante como transcritos, contendo os seguintes elementos: 

 

a) nome, endereço, C.N.P.J. e inscrição estadual ou municipal; 

b) número do processo e pregão e assinatura do representante legal da 

empresa; 

c) descrição completa do objeto da presente licitação,  em conformidade 

com as especificações constantes no Anexo II, do edital. 

d) preço unitário e total para os itens, cotados em moeda corrente 

nacional em duas casa decimais após a virgula. Os preços cotados deverão ser 

firmes e irreajustáveis e remunerar todas as despesas, impostos, taxas, lucros, 

embalagem, entrega e quaisquer outros inerentes à composição do preço final 

do serviço licitado; 

e) prazo de validade das propostas, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, contadas da data da entrega da mesma. No caso do prazo de 

validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será 

de 60 (sessenta) dias; 

f) indicação do nome do banco, número da agência, número da conta 

corrente, para fins de recebimento dos pagamentos; 

g) assinatura e nome do representante legal da empresa em todas as vias 

devidamente identificada; 

h) endereço completo, telefone e fax atualizados, para facilitar possíveis 

contatos. 

6.2. Caso a empresa ou produto licitado goze de isenção ou algum benefício fiscal 

que afete o valor final/preço registrado, a proposta deverá conter também a alíquota 

do imposto deduzido e o fundamento legal de sua concessão, além de apresentar o 

valor final já deduzido o desconto sobre o preço do produto equivalente ao imposto 

dispensado, devendo ser discriminado, no documento fiscal, o valor da operação 



com o imposto, o valor do desconto e o valor líquido, para posterior empenhamento, 

observadas as determinações constante das Normas Estaduais; 

6.3. A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta 

desde que o valor esteja explicitado de outra forma que não reste margem de dúvida 

para efeito de julgamento. 

6.4. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o 

preço por extenso. 

 

7 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

7.3 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% 

(dez por cento), para participarem dos lances verbais. 

7.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas 

condições do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

7.5 Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do lance 

do autor da proposta classificada com menor preço. 

7.6 O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 

apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 

7.7 Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1% (um por cento). 

7.9 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.10 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.11 Em relação aos itens não exclusivos, as propostas de microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 

cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 



7.12 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada. 

7.13 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.14 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.15 Só poderá haver empate entre propostas iguais não seguidas de lances.  

7.16 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.16.1 no país; 

7.16.2 por empresas brasileiras;  

7.16.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.16.4 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. 

7.17 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada dentre as 

propostas ou os lances empatados.  

7.18 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá iniciar a 

negociação com o licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

7.19 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

8  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.2 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos.  

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 

desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 



8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio e a ocorrência será 

registrada em ata. 

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.6.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.7 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

  

9 DA HABILITAÇÃO   

 

9.1. 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 Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.1. A consulta será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 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. 

9.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.1.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 



9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.4. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.5. Habilitação jurídica:  

9.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.5.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

9.5.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

9.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundação 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; 

9.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 



9.5.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

 

9.6. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.6.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 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; 

9.6.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.6.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.6.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.6.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.6.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.6.8.  caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

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

restrição, sob pena de inabilitação; 

9.6.9. 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. 

 

9.7. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

9.7.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 



9.7.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.7.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.7.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.7.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente.  

 

9.8. Qualificação Técnica:  

9.8.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado.  

9.8.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 

dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas: 

9.8.1.1.1. Módulo de contabilidade e módulo de licitações e contratos.  

9.8.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente;  

9.8.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior. 

9.8.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 

do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de 

capacidade técnico-operacional, a uma única contratação. 

9.8.2. Atestado de visita técnica, assinado pela Responsável pelo Setor de 

Licitações da Câmara Municipal de Brasilândia-MS, informando que o responsável 



técnico da empresa licitante realizou visita técnica no local onde será realizada a 

prestação dos serviços relacionados ao objeto, inclusive realizou analises e 

verificação dos bancos de dados a serem migrados, bem como de todo hardware 

disponível. 

9.8.2.1. A Visita técnica deverá ser agendada no Setor de Licitações da Câmara 
Municipal de Brasilândia-MS, através do telefone (67) 3546-1204, no horário 
compreendido entre as 07:00hs às 11:00hs (MS). 

9.8.2.2. O atestado de visita técnica poderá ser substituído por declaração expressa 
do licitante através da qual renuncia à Visita Técnica, responsabilizando-se por 
manter todos os termos da proposta que será apresentada no processo licitatório. 

 

9.9. Declarações: 

9.9.1. Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante 

legal, informando que cumpre a proibição prevista no art. 7º da CF – ou seja, de que 

não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 

insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de 

aprendiz; 

9.9.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 

da licitante, assegurando que conhece e aceita o teor completo do edital, bem como 

de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações objeto da licitação; 

9.9.3. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 

da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

9.9.4. Declaração assinada pelo representante legal da empresa, em que declara 

que, em sagrando-se vencedora do procedimento licitatório, compromete-se com a 

equipe técnica composto por no mínimo: Cinco (05) atendentes, objetivando o 

suporte online de todos os módulos e três (03) desenvolvedores de sistema de 

informação com graduação na área de Tecnologia da Informação. 

9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

9.11. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

9.12. 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 e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 



Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

9.15. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

10. DA PROVA DE CONCEITO 

 

10.1. O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, que atender a 

todos os requisitos de habilitação, será convocado para realizar Prova de Conceito. 

10.2. A Prova de Conceito visa à aferição da real capacidade da Solução 

Tecnológica ofertada pelo licitante, oportunidade em que deverá ser comprovado 

que os sistemas ofertados atendem as especificações e requisitos técnicos mínimos 

previstos no anexo IV do edital. 

10.3. A Prova de Conceito a que se refere o inciso anterior deverá ser efetuada em 

até 02 (dois) dias úteis após a sessão pública do pregão, de acordo com a 

designação do pregoeiro.  

10.4. Para que a empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar 

seja considerada apta na Prova de Conceito, deverá atender no mínimo 90% 

(noventa por cento) dos requisitos descritos no anexo IV deste edital.  

10.5. A sessão para a realização da Prova de Conceito será pública, não sigilosa, e 

procedida pela Comissão Especial de Avaliação, especialmente nomeada para 

esta finalidade.  

10.6. Será lavrado laudo da Prova de Conceito, apontando a análise da 

demonstração dos softwares, emitido pela Comissão Especial de Avaliação, 

atestando o atendimento ou não aos requisitos solicitados no presente Edital. 

10.7. No caso de o licitante ofertante do melhor lance não passar na Prova de 

Conceito, o pregoeiro convocará o próximo licitante detentor de proposta válida, 

obedecida a classificação na etapa de lances, até que um licitante cumpra os 

requisitos previstos neste Edital e seja declarado vencedor. 

 

11 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 



11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá: 

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  

vencedor, para fins de pagamento.  

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

11.3.1. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

11.3.2. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.3.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.3.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, 

não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas 

ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer, de forma motivada, 

isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer.  

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 



12.3. As razões e contrarrazões de recurso poderão ser encaminhados ao setor de 

licitações da Câmara Municipal de Brasilândia – MS, no endereço mencionado no 

preâmbulo deste edital, ou pelo e-mail licitacao@cmbras.ms.gov.br. 

12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio de publicação oficial de aviso de 

reabertura.  

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 

equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob 

pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

mailto:licitacao@cmbras.ms.gov.br


equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da data de seu recebimento.  

15.2.2.  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

15.2.3.  O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida 

à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

15.2.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.2.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no 

edital e seus anexos; 

15.2.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 

Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.3. O prazo de vigência da contratação será de 12(doze) meses prorrogável 

conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

15.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência.  

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 



19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

CONTRATADA que: 

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

19.1.5. cometer fraude fiscal. 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer 

das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

19.2.2. Multa de:  

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao 

previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e  

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 

(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 

rescisão do contrato; 

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com a contratante pelo 

prazo de até cinco anos. 



19.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência. 

19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados;  

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de 

acordo com as tabelas 1 e 2: 

  Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 



3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do 

serviço durante o expediente, sem a 

anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, por funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de 

modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e 

por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 

Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 

01 

11 

Providenciar treinamento para seus 

funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 

01 

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 



19.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

a Lei nº 9.784, de 1999. 

19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da contratante, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da contratante 

e cobrados judicialmente. 

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 

pela autoridade competente. 

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a contratante poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

19.9. 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 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 

19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 

fornecedores do Município.  

 



20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos deste Edital. 

20.2.  A petição poderá ser enviada eletronicamente, pelo e-mail 

licitacao@cmbras.ms.gov.br, ou protocolada no endereço do setor de licitações 

constante do preâmbulo. Demais informações poderão ser obtidas pelo Fone (67) 

3546-1204. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas 

contados da data de recebimento. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

20.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.7. As impugnações, os pedidos de esclarecimentos e suas respectivas 

respostas serão divulgadas na página da Câmara na internet e vincularão os 

participantes e a administração. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Da sessão pública do Pregão lavrar-se-á Ata. 

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Mato Grosso do Sul. 

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

21.6. 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.  

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

mailto:licitacao@cmbras.ms.gov.br


21.8. 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 na Administração. 

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

http://www.cmbras.ms.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

na Rua Alameda Arthur Hoffig, 1.175, Jardim Camargo, Brasilândia/MS, nos dias 

úteis, no horário das 07:00 horas às 11:00 horas, mesmo endereço e período no 

qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 

21.12.2. ANEXO II – Modelo da Proposta 

21.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato 

21.12.4. ANEXO IV – Requisitos do sistema 

21.12.5. ANEXO V – Prova de conceito 

21.12.6. ANEXO VI – Declaração de habilitação  

21.12.7. ANEXO VII – Declaração trabalho menor 

21.12.8. ANEXO VIII – Declaração de fatos impeditivos 

21.12.9. ANEXO IX – Declaração de enquadramento MEI/ME/EPP 

21.12.10. ANEXO X – Atestado de visita técnica  

 

 

Brasilândia/MS, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Mirian Cristina do Vale 

Setor de Licitações  

 

http://www.cmbras.ms.gov.br/


 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO: 
 
1.1  Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
fornecimento de licenças de uso de software aplicativos (cessão de uso) com 
módulos integrados de contabilidade, compras, licitação e contratos, almoxarifado, 
controle de protocolo, recursos humanos, para atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Brasilândia/MS. A prestação dos serviços compreende: 
1.2.1 - fornecimento de licenças de uso de softwares aplicativos (cessão de uso) 
com serviços de suporte técnico e a atualização das licenças;  
1.2.2 - Implantação, Treinamento e Conversão de banco de dados. 
1.5 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de Tecnologia da 
Informação.  
1.6 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por 
Preço Unitário.  
1.7 O presente terá vigência pelo período de doze meses, podendo ser 
prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei 8.666/93. 
 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1  A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares. 
 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 

3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico 
específicos dos Estudos Técnicos Preliminares. 
 
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 
 
4.1. Trata-se de serviço comum, a ser contratado mediante licitação, na 
modalidade pregão, em sua forma presencial. 
 

4.2. A prestação do serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados 
da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1 Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizados em tópico 



específicos dos Estudos Técnicos Preliminares. 
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado para esse fim, de acordo com as 
especificidades estabelecidas nos Estudos Técnicos Preliminares. 
 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: primeiramente deverá ser 
realizado o trabalho de conversão dos dados existentes, após a implantação do 
sistema. Na sequência, deverá ser oportunizado treinamento, dentro das 
dependências da Câmara Municipal aos servidores públicos envolvidos na prestação 
dos serviços.  
7.1.1.   Da Conversão dos bancos de dados existentes: 
7.1.1.1. A empresa vencedora deverá efetuar uma varredura nos bancos de 
dados dos sistemas atuais para migrar as informações históricas até o exercício 
atual inclusive. Esse processamento deve ser executado considerando os Bancos 
de Dados em Produção e Histórico, sendo os mesmos: 
7.1.1.2. Produção: Sistemas do contrato como - folha de pagamento e recursos 
humanos, PPA, LOA, LDO, contabilidade pública, tesouraria, execução 
orçamentária, portal transparência, frota de veículos, patrimônio, protocolo, 
fornecedores, compras e licitação, contrato e almoxarifado, execução fiscal virtual, 
entre outros.  
7.1.1.3. Histórico: Na conversão deve ser considerado o período, do início de 
vigência do contrato e implantação do sistema da empresa anterior na Câmara até 
termino de sua vigência. Deve ser considerado na conversão, todos os sistemas da 
empresa, entre os quais: SISCONT (Contabilidade), Compras, Protocolo, Frotas, 
Protocolo, Almoxarifado, Contratos, Folha de Pagamento, entre outros. 
7.1.1.4. Tendo o prazo máximo de 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato 
para conclusão de toda a conversão dos Bancos de Dados. 
7.1.1.5. A licitante deverá apresentar para aprovação da Administração da 
Câmara Municipal de Brasilândia, cronograma detalhado da conversão do Banco de 
Dados, nos moldes do Processo de Implantação dos sistemas. 
7.1.1.6. O processo de conversão de banco de dados estará concluído, 
somente após o de acordo formal do órgão público em que está sendo feita a 
conversão, considerando a emissão dos relatórios utilizados para conferência da 
importação e validação da conversão.  
7.1.1.7. Cada setor da Câmara Municipal em que está ocorrendo à conversão 
do banco de dados será responsável por apresentar a relação de relatórios a serem 
emitidos, para validação da conversão. Sendo a relação parte integrante deste 
processo licitatório. 
7.1.1.8. Conforme estabelecido no ANEXO II, são apresentados os relatórios a 
serem utilizados para conferência da importação e validação da Conversão de 
Dados. 
7.1.2. Da implantação dos sistemas: 
7.1.2.1. A licitante após a ORDEM DE SERVIÇOS deverá enviar a Direção da 
Câmara Municipal, cronograma de implantação atualizado. Caso ocorra atraso, 
deverá informar motivo e ações que garantam a execução das atividades, conforme 
cronograma previamente aprovado pela Câmara. 
7.1.2.2. Cada etapa de implantação será iniciada, somente após aprovação da 
Direção da Câmara. 
7.1.2.3. Durante o processo de implantação, a equipe técnica deverá estar 
disponível para execução de atividades fora do horário administrativo, sempre que 



for necessário, para que o processo de implantação do sistema não ocasione 
prejuízo à rotina de atendimento da Câmara e demais órgãos da administração 
municipal. 
7.1.3. Do treinamento 
7.1.3.1.  treinamento operacional deverá ser destinado, no mínimo, a 03 (três) 
usuários de cada sistema por órgão e entidade pública. 
7.1.3.2. Treinamentos e programas de repasse de conhecimento deverão ser 
realizados nas dependências da Câmara Municipal de Brasilândia/MS, ao longo das 
fases de implantação de cada sistema, em períodos a serem acordados entre a 
empresa e a Direção da casa, sem ônus adicionais para a Câmara. 
7.1.4. Do suporte técnico 
7.1.4.1. As atividades aqui previstas dizem respeito a todas as modificações 
requeridas no Sistema, de natureza: 
7.1.4.1.1. Legais – Destinadas a dar cumprimento a normas legais ou 
regulamentares;  
7.1.4.1.2. Corretivas – Destinadas a corrigir erros identificados nos sistemas, que 
impedem seu funcionamento correto ou que representem desvios às especificações 
definidas; 
7.1.4.1.3. Evolutivas – Em termos tecnológicos (trocas de versões de banco de 
dados ou sistema operacional, otimização de performance, etc.); 
7.1.4.1.4. Adaptativas – Que visam dar ao sistema condições para se adaptar a 
uma nova situação ou aspectos diferentes de situações já existentes. 
7.1.4.2. Para a prestação do serviço de Suporte Técnico à distância, o 
fornecedor deverá possuir Equipe Técnica Capacitada e prover suporte para todos 
os sistemas de forma centralizada, sendo disponibilizados canais via telefone, web e 
acesso remoto.  
7.1.4.3. Para maior controle dos chamados das soluções, é obrigatório o 
fornecimento de interface web para abertura de chamados, com a possibilidade de 
consulta posterior do tempo necessário para resolução do problema assim como 
todas as interações sobre o caso. 
7.1.4.4. O Suporte Técnico deverá estar disponível nos dias úteis em tempo 
integral durante o horário comercial. 
7.1.5. Da equipe técnica  
7.1.5.1. A contratada deverá dispor de equipe técnica mínima conforme descrito no 
Estudo Técnico Preliminar.  
 
8. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
8.1. O prazo mínimo de garantia dos serviços de instalação e configuração do 
software será de (doze) meses a contar do recebimento definitivo pela Câmara 
Municipal. 
8.2. Durante o período de garantia não será devido pelo contratante o pagamento 
de qualquer despesa relativa aos serviços abarcados pelo contrato de licenciamento 
do software, em virtude da sua inoperância ou por problemas que deveriam ser 
detectados, sanados e solucionados quando da sua implantação e instalação inicial, 
salvo ocasionados pelo uso indevido ou por incapacidade técnica dos servidores da 
contratante, seja por desconhecimento ou má-fé, e ainda, pelo mau funcionamento 
de hardware ou dos softwares de sistemas operacionais. 
 

9 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  
9.1. Os serviços, objetos deste termo de referência, deverão ser iniciados 
imediatamente após a entrega das ordens de serviços individualizadas para cada 
item, que será emitida pela Direção da Câmara Municipal, devendo ser implantado 
no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias. 



9.2. Os serviços de instalação e configuração dos softwares devem ser 
executados por equipe técnica especializada e compreendem: 
9.2.1. Instalação e configuração básica do software no servidor de rede de 
propriedade da Câmara Municipal de Brasilândia/MS; 
9.2.2. Configuração de acessos simultâneos e concorrentes de usuários. 
9.3. Os serviços de manutenção e atualização poderão ser executados em modo 
remoto, presencial, por telefone, e-mail e internet. 
9.4. Após a realização dos serviços de conversão de dados, implantação e 
treinamento, a contratada deverá apresentar relatório de prestação dos serviços que 
deverá ser aprovado pela diretoria da Câmara Municipal. 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 
10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 
prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam 
as mais adequadas; 
10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
da contratada, no que couber. 
10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, 
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 
serviços de recepção e apoio ao usuário; 
10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
Contratadas. 
10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 
10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e 
de sua proposta, com a alocação dos Técnicos necessários ao perfeito 
funcionamento dos sistemas, cumprindo as cláusulas contratuais, especificadas 
neste Termo de Referência e em sua proposta; 
11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 
11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
bem como por todo e qualquer dano causado à Câmara Municipal de Brasilândia, 
devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 
Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 



11.4. Utilizar funcionários habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
11.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  
11.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
11.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
11.8. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 
de pessoas ou bens de terceiros. 
11.9. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 
o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
11.10. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 
que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 
11.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 
disciplina. 
11.12. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 
memorial descritivo. 
11.13. 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; 
11.14.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
11.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 
quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 
13.146, de 2015. 
11.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
11.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Contratante; 
11.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade 
e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação; 



11.20. Assegurar à CONTRATANTE: 
11.20.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, 
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 
11.20.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos 
gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis. 
11.21. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia 
e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a 
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a 
execução dos serviços. 
 
12.     CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 
12.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução 
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
12.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume 
de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 
Gestão do Contrato.  
 
13. DO PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  



13.2. O valor proposto pelo fornecimento de licenças de uso de softwares 
aplicativos (cessão e uso) com serviços de suporte técnico e a atualização das 
licenças será pago em parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira no 
prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de serviços e as demais  nos 
meses subsequentes, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, 
alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações, mediante crédito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA. 
13.3. O Valor proposto referente à Prestação de Serviços de Implantação, 
treinamento e Conversão mediante Ordem de Serviços será efetuado em PARCELA 
ÚNICA no prazo de 30 (trinta) dias após a o termo de recebimento definitivo dos 
serviços e apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada 
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado 
com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações, mediante crédito 
em conta corrente de titularidade da CONTRATADA 
13.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal.  
13.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota 
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:  
13.6.1. o prazo de validade;  
13.6.2. a data da emissão;  
13.6.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
13.6.4. o período de prestação dos serviços;  
13.6.5. o valor a pagar; e  
13.6.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
13.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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; 
13.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
13.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
13.10. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
13.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
13.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
13.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.   



13.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
máxima autoridade da contratante.  
13.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
13.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
13.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 
=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

365 

 

14. REAJUSTE 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas. 
14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um 
ano, aplicando-se o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo.  
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que: 



15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 
15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
15.1.5. cometer fraude fiscal. 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer 
das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
15.2.2. Multa de:  
15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 
incidência a 30 (trinta) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, 
no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao 
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 
rescisão do contrato; 
15.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 
15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 
15.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal 
de Brasilândia/MS, pelo prazo de até cinco anos. 
15.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência. 
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados;  
15.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 
15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de 
acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 



2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 
força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

6 

Substituir empregado que se conduza de 
modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e 
por dia; 

01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
Anexos não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 
por ocorrência; 

03 

8 
Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

01 

9 
Providenciar treinamento para seus 

funcionários conforme previsto na relação de 
obrigações da CONTRATADA 

01 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 
15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 



15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 
a Lei nº 9.784, de 1999. 
15.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Câmara, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 
15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente. 
15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, a Câmara Municipal poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
15.9. 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 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 
15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 
16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 
16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são 
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
16.2. Os critérios de qualificação econômica e qualificação técnica a serem 
atendidos pelo fornecedor estão previstos no Estudo Técnico Preliminar e 
disciplinado no edital. 
16.3. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 
16.3.1. Valor Global: R$ 88.917,87 (Oitenta e Oito Mil, Novecentos e 
Dezessete Reais e Oitenta e Sete Centavos) 
16.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 
16.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
 
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
17.1 O custo estimado da contratação é de R$ 88.917,87 (Oitenta e Oito Mil, 

Novecentos e Dezessete Reais e Oitenta e Sete Centavos). 
 
18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
01.031.0001-2.001.3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 

 



Câmara Municipal de Brasilândia/MS, 23 de Fevereiro de 2021.  
__________________________________ 
Mirian Cristina do Vale 

 

 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

 

PROPOSTA DE 
PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGÃO Nº 01/2021 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 
02/2021 
  

TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL 

 PROPONENTE:  

CNPJ: E-mail: 

 Endereço:  

 Cidade:   Estado: 

 Telefone:   Dados Bancários: 

 
Valor por extenso: 
 

 

Validade da Proposta: 60 dias 
 

Declarações: 
1 – Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
2 – Declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, 
ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
3 – Declara, que estão incluídos todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
desta licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 
comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para fiscais, e 
quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem necessários. 
4- A Câmara Municipal de Brasilândia emitirá ORDEM DE SERVIÇOS individual para 
cada um dos itens ( 1 e 2), de acordo com as necessidades da Administração. 

 
Local/Data:  
 

                  Carimbo C.N.P.J 
 
 

ESPECIFICAÇÃO 

Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de fornecimento de licenças de uso de software 

aplicativos (cessão de uso) com módulos integrados de 

contabilidade, compras, licitação e contratos, almoxarifado, 

controle de protocolo e recursos humanos, para atender às 

necessidades da Câmara Municipal de Brasilândia/MS. 

DETALHAMENTO 

Und. Quant. Valor Unit.  Valor Total 

ITEM 1 - Fornecimento de licenças de uso de 

softwares aplicativos (cessão de uso) com 

serviços de suporte técnico e a atualização 

das licenças 

 
 
 
 
 
Mês 

 
 
 
 
 
12 

 

 

ITEM 2 - Implantação, Treinamento e Conversão 
de banco de dados 

Unid. 01  
  

TOTAL GERAL 
 

 



 
Assinatura 
Nome do Responsável: 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO III 

TERMO DE CONTRATO   

 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL 

DE BRASILÂNDIA/MS E A EMPRESA 

.............................................................   

 

A Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede no(a) 

....................................................., na cidade de Brasilândia/MS, inscrito(a) no CNPJ 

sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor 

........................., Presidente, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 

tendo em vista o que consta no Processo nº 02/2021 e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente do Pregão nº 01/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de fornecimento 

de licenças de uso de software aplicativos (cessão de uso) com módulos integrados 

de contabilidade, compras, licitação e contratos, almoxarifado, controle de protocolo 

e recursos humanos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de 

Brasilândia/MS. A prestação dos serviços compreende: 

1.1.1 - Fornecimento de licenças de uso de softwares aplicativos (cessão de uso) 

com serviços de suporte técnico e a atualização das licenças;  

1.1.2 - Implantação, Treinamento e Conversão de banco de dados. 

1.2. Os serviços serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 



 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. A execução do objeto será iniciada mediante o recebimento da ordem de 

serviços. 

2.2. O prazo de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir do 

marco supra referido, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite 

de 48 (quarenta e oito) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 

competente e seja observado o cumprimento dos seguintes requisitos: 

2.2.1. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço;   

2.2.2. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 

prorrogação;  

2.2.3. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de 

habilitação.   

2.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de 

termo aditivo.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$...... (....), sendo o valor correspondente à 

implantação, treinamento e conversão é de R$...... (....), e o valor  mensal do 

fornecimento de licenças de uso de softwares aplicativos (cessão de uso) com 

serviços de suporte técnico e a atualização das licenças é de R$ .......... (.....), 

perfazendo o valor total de R$ ....... (....). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de 

Brasilândia/MS, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

01.031.0001-2.001.3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta 

dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação 

será feita no início de cada exercício financeiro.  



5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência.   

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO 

AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor 

contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela 

CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do 

objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 

no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 

1993.  

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 



11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório 

indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES  

12.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob 

alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 

previstos em lei. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Município. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1  É eleito o Foro de Brasilândia/MS para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes e por duas testemunhas.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2021. 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  

 

 

 

ANEXO IV 

REQUISITOS DOS SISTEMAS  

 

1. Os sistemas integrados a serem locados pela Câmara deverão ser 

compatíveis com os programas já existentes na Câmara com banco de dados livre, 

que não tenha custos e com quantidade de acessos e usuários ilimitados. 

 

2. As plataformas WEB e dos sistemas integrados deverão ser compatíveis com 

os programas já existentes na Câmara para melhor integração dos arquivos, com 

banco de dados livre, que não tenha custos e com quantidade de acessos e 

usuários ilimitados. 

 

3. O conjunto de sistemas aplicativos deverá ser formado por módulos 

integrados. 

a. Entende-se por integração a desnecessidade de reentrada de 

informações. Será aceita integração por importação/exportação, 

respeitando o item 6 deste Anexo e considerando a necessidade de 

interface entre os sistemas da Câmara Municipal de Brasilândia/MS e 

de outras instituições.  

b. Pela característica da disposição física dos pontos de acesso ao 

sistema, que geograficamente estão situados nos mais diversos locais, 

não havendo disponibilidade de interligação dos pontos por intermédio 

da mesma rede física de dados, o conjunto de sistemas deve ser 

obrigatoriamente desenvolvido em tecnologia que permita o acesso 

remoto aos bancos de dados, seja via conexão remota ou por acesso 

através da internet. 

c. Isto implica em dispor de aplicativos que deverão prover uma interface 



web, ao longo da execução do contrato, acessível pelos navegadores 

de Internet padrão de mercado, como o Google Chrome, Internet 

Explorer, Firefox, etc. 

d. Caso seja solicitado, a contratada deverá providenciar a integração 

com sistemas legados indicada pela Câmara Municipal, considerando 

todas as rotinas descritas anteriormente. 

 

4. Requisitos técnicos comuns a todos os módulos. 

a. Interface com o usuário: A interface com usuário deve ser amigável, 

podendo ser web ou desktop, dependendo da infraestrutura do setor a 

ser atendido. 

b. Estrutura de banco de dados: Modelagem e implementação em modelo 

Relacional, compatível com ambiente Unix/Linux. Os aplicativos 

deverão, obrigatoriamente, utilizar um banco de dados que NÃO tenha 

custo de licenciamento, nem limites de conexões, acessos ou tamanho 

de arquivo.  

c. Todo e qualquer banco de dados deverá ser instalados em servidores 

na TI da Câmara, salvo por autorização expressa da Câmara, onde 

será admitida a sua instalação em Datacenter externo, devidamente 

homologado pelo corpo técnico, até a Câmara obter as condições 

necessárias para a sua instalação em seu ambiente. 

d. Recuperação e tratamento de erros: Os módulos deverão interagir com 

o SGBD para que seja mantida a integridade referencial e transacional 

nas atualizações das tabelas dos sistemas. 

e. Operacionalização dos sistemas: Os sistemas serão concebidos e 

operacionalizados na forma multiuso, cujo gerenciamento será de 

responsabilidade da Câmara, podendo este ser interligado 

remotamente a outras redes caso seja necessária à consolidação e 

importação/exportação de dados. 

f. Instalação Simplificada: Os sistemas devem utilizar o conceito de 

Usabilidade, sendo que deverá usar navegador web para acesso ao 

sistema, ou possuir instaladores de fácil manuseio. 

 

5. Integrações Mínimas Exigidas entre os Módulos 

a. Cadastro Único de Fornecedores para os módulos de compras. 

Licitações, Requisição, Gestão Financeira e Patrimônio; 

b. Cadastro Único de Produtos para os módulos de Requisição, Compras, 

Licitações, Almoxarifado, Gestão Financeira, Cotação eletrônica, 

Cotação Web, Registro de Preços e Requisição Web; 

c. Controle unificado de licitações, com gestão de dotação orçamentária e 

Gestão Financeira; 

d. Módulo de pregão presencial integrado com o Módulo de 

Compras/Licitações; 

e. Módulo de Gestão Patrimonial integrado com a Gestão Financeira; 

f. Módulo de Registro de Preços Web e Requisição Web, integrado com 

Módulo de Compras e Licitações; 

g. Módulo de Almoxarifado Web Integrado com Gestão Financeira e 



Compras e Licitações; 

h. Módulo de integrados de Gestão Financeira, Contratos, Convênios e 

Módulos de Compras/Licitações; 

i. Os módulos de Administração Recursos Humanos, Patrimônio, Frotas 

e Almoxarifado devem integrar-se ao módulo de Gestão Financeira, 

para geração automática, por regime de competência, dos 

lançamentos contábeis referentes às Novas Normas de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), conforme portaria 634/2013 da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 

6. Importações/Exportações mínimas exigidas 

a. Instituições Financeiras Nacionais (BANCOS PÚBLICOS E 

PRIVADOS) 

b. SIPREV 

c. SICAP 

d. SICOM 

e. E-CONTAS 

f. LRF 

g. E-SOCIAL 

 

7. Módulos que devem ser totalmente web 

7.1. São módulos que, pelas suas características operacionais devem ser 

totalmente projetados para funcionamento Browser (web): 

a. Requisição; 

b. Transparência; 

c. Cotação Preço; 

d. Protocolo/Processo; 

e. Registro de Preços; 

f. Almoxarifado; 

g. Holerite e comprovante de rendimento; 

h. Declaração Anual de Rendimentos; 

i. Atendimento ao contribuinte. 

 

8. Geração de Relatórios 

8.1. Os sistemas devem possuir ferramenta de criação de relatórios dinâmica, que 
possa ser operada pelos usuários do sistema e/ou administrador do sistema; 

8.2. Que permita gerar relatórios de várias fontes de dados, dos dados on-line, a 
qualquer tempo; 

8.3. Que permita criar relatórios com filtros por qualquer informação do banco de 
dados; 

8.4. Que permita criar relatórios com recursos de gráficos de qualquer relatório 
estatístico quantitativo; 

8.5. Que permita separar os relatórios por áreas de interesse, departamentos ou 
nível de informação, a ex: Relatórios operacionais, Gerenciais, Administrativos, etc. 

8.6. Que separe os relatórios por área e nível de atuação, onde somente os usuários 



responsáveis pela informação possam ter acesso a ela; 

8.7. Possuir controle de acesso às informações, restringindo o acesso por nível de 
usuário e/ou área de responsabilidade/atuação. 

 

8.8. Todos os relatórios deverão ter a opção de serem gerados e disponibilizados 
nos formatos e extensões: pdf, xls, doc, txt, rtf, conforme necessidade do usuário. 

 

9. Requisitos Legais comuns aos módulos. 

9.1. Os sistemas deverão atender as exigências da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 
10.520/2002, Lei Federal 4.320/1964, Lei Complementar 123/2006, Instrução 
Normativa nº 54/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e 
demais leis, decretos e instruções de âmbito federal, estadual ou municipal que 
surgirem. 

 

10. REQUISITOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS 

10.1. Os sistemas que serão fornecidos deverão atender aos seguintes requisitos: 

SISTEMA DE GESTÃO FINANACEIRA, ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA 
 

Plano Plurianual – PPA: 

Cadastro de Macro Objetivo. 

Permitir a descrição das ações, caracterizações, diagnósticos, objetivos e definição do produto e das 
metas físicas. 

Programação Plurianual da Despesa e Receita, totalmente adaptadas as mais novas situações das 
Portarias Interministeriais. 

Emissão do Plano Plurianual da Despesa e Receita, com Metas, Objetivos e Justificativas de acordo 
com os novos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Emissão de Relatórios Cadastrais. 

As programações plurianuais são totalmente integradas a Programação Orçamentária 

Propostas Orçamentárias e Orçamento Anual: 

Possibilitar integração e comparação do Plano Plurianual com a Proposta Orçamentária Anual. 

Permitir atualização total ou seletiva dos valores da proposta orçamentária através da aplicação de 
percentuais ou índices. 

Armazenar os dados das propostas orçamentárias, mantendo o histórico de suas atualizações, e 
disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da administração direta, 
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 

Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e da Despesa, 



da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática e da tabela de Fontes de 
Recursos especificadas nos anexos da Lei 4.320/64 e suas atualizações posteriores, em especial a 
Portaria 42, de 14/04/99, do Ministério do Orçamento e Gestão. 

Permitir a elaboração do Orçamento da Despesa, com os valores totalmente integrados ao PPA, 
como disposto na portaria da despesa n° 08 ou 35 e na portaria da funcional programática n° 09 ou 
42.   

Bloqueio de Suplementação de fontes de recursos diferentes. 

Comparativo do Orçado/ Realizado no mês (empenhado), realizado no período e saldo atual. 

Elaboração do Orçamento da Receita. 

Dispor a emissão de demonstrativos, anexos da proposta, relatórios da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tendo todos, além de diversas formas de seleção, a opção para consolidação de todas as 
entidades. 

Relatórios Cadastrais diversos. 

Execução Orçamentária: 

Emitir Notas de Empenho a partir da Nota de Pedido de Empenho, gerado pelo Sistema de Compras 
e Licitação, sem a necessidade de re-digitação dos itens. 

Vinculação das Notas de Empenho a um contrato, cadastrado pelo Sistema de Contratos. 

Bloqueio no momento da inserção de Empenhos vinculados à um contrato vencido. 

Emitir Notas de Reservas Orçamentárias vinculadas a um pedido de compra, gerado pelo Sistema 
de Compras e Licitação. 

Cadastro de Leis Orçamentárias com Controle do Percentual de Quotas para Suplementações e 
Reduções. 

Cadastrar e Emitir Nota de Resolução usada para Suplementação e Redução de Dotação 
Orçamentária entre as células do Orçamento. Bem como, a emissão de Resolução por Excesso de 
Arrecadação. 

Emitir Decreto de Suplementações e Reduções com editor de textos embutido, onde possa ser 
configurado o modelo de acordo com a necessidade da Câmara. 

Controlar Suprimento de Fundos, e cadastrar supridos, emitir Nota de Suprimento de Fundos, 
homologação e prestação de contas, com digitação de documentos fiscais referentes às despesas 
realizadas. 

Anular Empenhos, Reserva Orçamentária, Restos a Pagar e Suprimento de Fundos. 

Anulação de Empenho automática, vinculadas a um pedido de anulação de empenho, gerado pelo 
Sistema de Compras e Licitação, sem a necessidade de re-digitação dos itens. 

Cadastrar e controlar despesas por centro de custo ou desdobramento da despesa. 

Cadastrar Credores, com ficha completa do Credor, incluindo Quadro Societário, Dados do Contrato 
Social, totalmente integrado com o Sistema de Compras e Licitações, sem necessidades de 
importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia entre os Cadastros dos 
Sistemas. 

Consultar e Emitir extratos de Credores de forma Sintética ou Analítica, constando todos os 
Empenhos/Pagamentos/Liquidações/Anulações e Saldos à Pagar. 



Contabilizar Automaticamente Empenhos nos Sistema Orçamentário, Patrimonial e Compensados. 

Realizar Reenquadramento Orçamentário e Apostilamento. 

Relatórios Gerenciais Diversos, agrupando despesas elemento de despesas, por centro de custos 
e/ou secretarias, por fonte de recurso financeiro, por fonte de recurso orçamentário, por projeto 
atividade. 

Abertura e Fechamento de Mês e mudança automática para Empenhos. 

Controle de diárias, vinculadas a emissão de Nota de Empenho. 

Contratos e Aditivos: 

Cadastro e controle financeiro de contratos, totalmente integrado com a execução da despesa. 

Contrato vinculado ao processo licitatório. 

Histórico da movimentação – Empenho, Anulação e Pagamento. 

Demonstrativos de pagamento. 

Registro de Aditivos de Prazo, Apostilas, Valor, Cedência, Prazo, Valor e Reequilíbrio Econômico 
Financeiro, acréscimos de supressões. 

Reajuste de Itens Aditivados por Dotação Orçamentária. 

Demonstrativos de Pagamentos, apostilas, acréscimos e supressões. 

Convênios: 

Cadastro e controle financeiro de convênios, totalmente integrado com a execução da despesa. 

Histórico da movimentação – Empenho, Anulação e Pagamento. 

Registro de Aditivos de Prazo, Valor, Prazo e Valor e Reequilíbrio Econômico Financeiro. 

Prestação de Contas. 

Tesouraria: 

Emissão de Notas de Pagamentos vinculada ou não ao Empenho, permitindo retenção de tributos. 

Emissão de Notas de Pagamento Orçamentárias e Extra Orçamentária de forma diferenciada. 

Contabilização automática das Notas de Pagamentos. 

Cadastro de Históricos Padrões. 

Emissão de Recibo de Retenção de tributos. 

Personalização de modelos de cheques para impressão. 

Impressão de cheques contínuos ou avulsos, vinculados a Nota de Pagamento. 



Emissão de vários cheques para uma mesma Nota de Pagamento. 

Conciliação bancária que disponibilize rotina que processe arquivo recebido diariamente do banco, 
contendo o movimento de entrada e saída do dia e saldo final das contas correntes mantidas pelo 
município no banco, efetuando a conciliação. 

Cadastro de Bancos, Agências e Contas Bancárias. 

Gerar arquivos de Borderô em meios eletrônicos contendo dados detalhados de todos os 
pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário. 

Realizar Transferência Financeira entre Contas Bancárias entre Fundos, realizando todas as 
contabilizações necessárias, tanto na unidade origem quanto na unidade destino do recurso. 

Emissão de Todos os Boletins de Tesouraria 

Cadastro de Lote de Receita 

Cadastro de Lote de Receita, a partir da Classificação de Receita, gerado pelo Sistema Tributário, 
sem a necessidade de re-digitação. 

Cadastro de Nota de Lançamento 

Realizar Anulação de Pagamento e Lançamento 

Anulação de Receita Orçamentária  

Emissão de Relatórios de Movimentações 

Relatórios Cadastrais Diversos 

Contabilidade: 

Padronização das Contabilizações por meio de Tabela de Eventos, para que nas emissões dos 
documentos (Empenhos, Liquidações, Pagamentos, etc.) o sistema automaticamente realize os 
lançamentos, inclusive Financeiros, Orçamentários, Patrimoniais e Compensados. 

Digitação de Nota de Lançamento, em partida dobrada, podendo os lançamentos ser digitados no 
formato de N para N. 

Lançamentos contábeis, em forma de lote de lançamentos, possibilitando alteração do mesmo, e 
possibilitando o estorno do mesmo, em casos cabíveis. 

Configuração para assinaturas de todos os documentos, bem como históricos padrões para facilitar a 
digitação e emissão de documentos. 

Incorporação dos Lançamentos do Legislativo por Totais, não havendo necessidade de digitar 
novamente os documentos. 

Configuração da Máscara dos Planos de Contas em até 7 (sete) Níveis. 

Plano de Contas Totalmente Configurável pelo Usuário. 

Controle e Contabilização Automática de Dívidas Fundadas e Restos a Pagar 

Geração de Balancetes em formato HTML para publicação na Internet. 

Emissão de Todos os Boletins de Tesouraria. 

Cadastro de Lote de Receita. 



Cadastro de Lote de Receita, a partir da Classificação de Receita, gerado pelo Sistema Tributário, 
sem a necessidade de re-digitação. 

Cadastro de Nota de Lançamento. 

Realizar Anulação de Pagamento e Lançamento. 

Anulação de Receita Orçamentária. 

Emissão de Relatórios de Movimentações. 

Integralização do Sistema Tributário com o Sistema Contábil. 

Fontes de Recurso: vinculação entre a receita e a despesa. 

Vinculação do Sistema de Patrimônio com o Sistema Contábil. 

Relatórios Cadastrais Diversos. 

Liquidação da Despesa: 

Cadastro de Nota de Liquidação da Despesa, com seus Respectivos Documentos Fiscais, de acordo 
com a Legislação. 

Realizar anulação, parcial ou total, da liquidação. 

Gerar liquidação automática por autorização de fornecimento, gerado pelo Sistema de Compras e 
Licitação, sem a necessidade de re-digitação. 

Consulta de Saldos de Empenhos a Liquidar e Liquidados. 

Consulta de Saldos de Credores a Liquidar e Liquidados. 

Permitir liquidar apenas empenhos com entradas no Sistema de Patrimônio ou Almoxarifado. 

Emissão de Relatórios: Liquidação, Pagamentos e Empenhos. 

Fluxo de Caixa: 

Possibilita a Programação Financeira do Fluxo de Caixa, Catalogando as Despesas a Pagar e 
Receber, totalmente integrada com a execução Orçamentária. 

Limita a programação da Despesa com os Recursos Disponíveis na Programação do Fluxo de 
Caixa, dando coerência ao processo de Programação Financeira. 

Possibilita que o Departamento de Planejamento/Financeiro do órgão saiba no ato do compromisso 
da despesa exatamente a data prevista para pagamento e quanto há de disponibilidade de caixa na 
data prevista. 

Emissão do fluxo de caixa, diário, contendo todas a despesas e receitas previstas, facilitando a 
programação e emissão de documentos para pagamento. 

Emissão do Saldo do fluxo de caixa, para previsão e correção de possíveis furos de caixa. 

Análise das disponibilidades e programações do fluxo de caixa por período. 

Permitir a elaboração do plano de aplicação de recursos financeiros que possibilite o uso das cotas 
financeiras, estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso, conforme o Artigo 8º da Lei Complementar 101/2000 (LRF), limitando a execução 
orçamentária ao estabelecido nas cotas. 



Atendimento à Lei 4.320/64: 

Emissão de todos os anexos mensais conforme Lei 4.320/64. 

Emissão de todos os anexos anuais conforme Lei 4.320/64. 

Atendimento à LRF – Lei da Transparência Pública: 

Geração de arquivo para importação no site do Tribunal de Contas de MS. 

Emissão de Relatório para validação dos dados importados (Despesas por Natureza de Despesa, 
Despesas por Função e Sub-Função, Demonstrativos de Restos a Pagar). 

Atendimento aos Anexos Exigidos Pelo STN: 

Emissão de todos os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal exigidos pelo STN conforme a Lei 
101/00 – Gestão Fiscal e Execução Orçamentária. 

Atendimento aos Anexos Exigidos Pelo TCE/MS: 

Emissão de vários sub - anexos da Instrução Normativa nº 35 exigidos pelo TCE/MS. 

Relatórios Gerais: 

Relatórios com possibilidade de visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os 
relatórios; consulta em todos os cadastros por quaisquer campos; exportação dos dados consultados 
em Formato Texto ou Word; exportação dos Relatórios em Formato Texto, Word ou Excel; 
configuração individual de senha e direitos de acessos por usuários, podendo definir por objeto 
(botão, campo) o que cada usuário pode acessar; controle de acesso de usuário por grupo de 
usuário; informar ao usuário ou grupo de usuário a periodicidade de expiração de senha, limitar dias 
e horas por dias nos quais o usuário pode acessar o sistema; configurar período de expiração 
automática, caso o usuário não acesse o sistema em um determinado período; acesso remoto a 
base de dados, pelo sistema; auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) 
realizadas no Banco de dados, detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e 
posterior a transação. 

 

5.1.1. Gestão do Portal da Transparência – WEB 

Gestão da Transparência – WEB: 

Modulo 100% WEB, que o acesso as informações referente a receita e despesas do município em 
tempo real (sendo considerado tempo real 24 horas) 

Demonstrar os lançamentos e recebimentos à receita do município, por unidade gestora, inclusive 
referente a recursos extraordinários. 

Permitir a consulta das receitas, filtrando por unidade gestora e ano com visualização em lista e 
gráfico de todas as informações da receita arrecadada mês a mês, permitindo consultar o 
detalhamento da receita por rubrica da receita, desmembrado ainda por categoria econômica até a 
última conta analítica. 



Permitir consultar todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 
despesa no momento de sua realização, sendo visualizado em lista e em gráfico os dados referente 
o valor empenhado, liquidado e pago, detalhando as informações por função, unidade orçamentária, 
fonte de recurso, categoria econômica e grupo de despesa. 

Permitir realizar consultas avançadas através dos seguintes filtros: unidade gestora, ano, período, 
número de empenho, função, Sub-Função, unidade orçamentária, fonte de recurso, grupo de 
despesa, programa, projeto, centro de custo, CPF/CNPJ do credor, nome do credor, natureza de 
despesa e valor com visualização das informações, contendo os dados referentes a data da 
despesa, Função, Sub-Função, Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso, Categoria Econômica, 
Grupo de Despesa, Programa, Projeto, Natureza da despesa, Centro de custo, CPF/CNPJ do credor, 
Nome do credor, Valor empenhado, Valor pago, Pagamentos – contendo número, descrição e data 
da nota dos pagamentos, Valor liquidado e as Liquidações – contendo o número, tipo de documento 
e data da liquidações, à contratos, convênios, licitações, remuneração de agentes. 

Permitir disponibilizar arquivos - em formatos diversos, para downloads (balancetes, demonstrativos 
de receita e despesas, demonstrativos da LRF, Balanços e LOA, LDO, PPA, entre outros). 

Permitir que apenas usuários autorizados, por senha, possam disponibilizar os arquivos para 
download. 

Possibilitar configurar o layout da estrutura, criando item e sub-itens, para disponibilização de 
arquivos.    

Atendimento à IN/TCU 28/99. 

 
SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL 
 

MÓDULO DE GESTÃO PATRIMONIAL 

Cadastro Do Patrimônio 

Cadastro de Patrimônio juntamente com seu respectivo Empenho e a opção de Gerar Cópias 
automáticas sequencialmente. Controle de Garantia vinculado com o Patrimônio 

Cadastro de Patrimônios de Terceiros (outros órgãos públicos) 

Cadastro de Grupos, Sub-Grupos e Classe 

Cadastro de Secretaria 

Cadastro de Divisão 

Cadastro de Setor 

Cadastro de Credor, totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública, sem 
necessidades de importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia entre os 
Cadastros dos Sistemas. 

Cadastro de Nota Fiscal 

Cadastro de Responsável 

Cadastro de Convenio 

Tabelas: Moeda, Seguro, Tipo de Aquisição, Tipo de Documento, Estado do Material, Causa da Baixa 
e Apreciação/Depreciação 



Termo de Baixa, com possibilidade de edição do modelo 

Termo de Transferência, com possibilidade de edição do modelo 

Termo de Resp. Material não Encontrado 

Termo de Avaliação 

Termo de Apreciação/Depreciação 

Termo de Responsabilidade, com possibilidade de edição do modelo 

Termo de Bens Patrimoniais Móveis 

Cadastro de Órgão Gestor 

Alterar Exercício 

Possibilidade de trabalhar em vários exercícios simultaneamente 

Encerramento do Patrimônio 

Possibilidade de encerramento de um período, para que o mesmo não sofra mais alterações 

Resetar Permissão do Terminal 

Configurar Módulos 

Configurar Usuários 

Vinculação do Patrimônio ao Sistema Contábil (Empenho) 

Funções Gerenciais 

Avaliação de Material 

Apreciação/Depreciação de Material 

Transferência de Material 

Cadastro de Baixa 

Cadastro de Ocorrências 

Apagar Patrimônio 

Registro de Doações 

Inventário Patrimonial 

Inventário de Material Permanente e Imóveis com opção de escolha do Exercício (Ano corrente) ou 
Geral 

Resumo Geral do Inventário 

Inventário de Baixa 

Inventário Comparativo 

Inventário de Avaliação 



Listagem de Patrimônio (com diversos filtros) 

Listagem de Materiais Baixados 

Listagem de Transferência 

Termos de Avaliação, Transferência, Apreciação/Depreciação, Responsabilidade e Baixa 

Movimento por Secretaria 

Movimento Financeiro do Material 

Histórico do Patrimônio, contendo todas suas movimentações 

Listagem de Grupo/Sub-Grupo/Classe, Secretarias, Divisões, Setores, Credores, Responsáveis, 
Convênios, Moedas, Garantias, Seguros, Tipo Aquisição, Tipo Documento, Estado do Material, 
Causa Baixa 

Impressão de Etiquetas para o Patrimônio 

Relação de Empenhos 

Relação de Patrimônios 

Relação de Ocorrências 

Relação de Avaliações 

Funções Diversas 

Visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios 

Consulta em todos os cadastro por quaisquer campos 

Exportação dos dados consultados em Formato Texto ou Word 

Exportação dos Relatórios em Formato Texto, Word ou Excel 

Configuração Individual de Senha e Direitos de acessos por usuários, podendo definir por objeto 
(botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

Controle de acesso de usuário por grupo de usuário 

Possibilidade de informar ao usuário ou grupo de usuário a periodicidade de expiração de senha, 
limitar dias e horas por dias nos quais o usuário pode acessar o sistema; 

Configurar período de expiração automática, caso o usuário não acesse o sistema em um 
determinado período 

Possibilidade de acesso remoto a base de dados, pelo sistema 

Auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) realizadas no Banco de dados, 
detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e posterior a transação 

Integração com Módulo Coletor de Dados 

Importar a base de dados do Coletor 



Fazer o cruzamento das informações existentes no Sistema de Gestão Patrimonial e as informações 
obtidas através do Módulo Coletor de Dados, retornando as seguintes informações: Materiais 
consistentes (Foi coletado em conformidade com o Sistema de Administração Patrimonial); Materiais 
não localizados (Não foi coletado) ; Inconsistente (Foi coletado em localização diferente do registrado 
no Sistema de Administração Patrimonial); Não Cadastrado (Foi coletado, porém não existe no 
Sistema de Administração Patrimonial) 

Com base na conciliação do inventário, registrar de forma automática as baixas e transferências dos 
materiais inconsistentes 

 

SISTEMA GESTÃO DE FROTAS 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE FROTAS 

 

Funcionalidades 

Cadastro de Fornecedor, Secretaria, Função, Funcionário, Veículo, Acessórios, Tipo de Oficina, 
Oficina Autorizada, Grupo de Peças, Serviço, Tipo de Veículo Situação do Veículo, Locação Veículo e 
Marca do Veículo 

Cadastro de Manutenção e Plano de Manutenção dos veículos  

Cadastro de Marca Pneu, Pneu e Posição Pneu 

Cadastro de Marca de Bateria, Bateria 

Cadastro de Posto de Combustível e Produto do Posto 

Cadastro de Requisição de Combustível 

Cadastro de Abastecimento 

Cadastro de Ordem de Serviço (Peças e Serviços) 

Atualização automática do hodômetro do veículo. 

Distribuição dos valores de abastecimento por localização (secretaria / divisão / setor) 

Calculo automático da média de consumo do veículo 

Controle completo de todo e qualquer veículo/maquinário que pertença ao órgão público 

Controle de requisições e abastecimento de combustíveis, óleo, lavagem e outros por 
secretaria/divisão/setor 

Controle de credito de combustível por bomba de abastecimento conforme posto cadastrado 

Controle de Ordem de Serviço, detalhando serviços realizados e peças utilizadas 

Controle de pneus, baterias, manutenções corretivas e preventivas, vencimento de licenciamento, 
vencimento de habilitações de motoristas 

Controle de uso do veiculo, detalhando o funcionário, destino e data e hora da saída/chegada 

Resumo de gastos por secretaria, por veículos, detalhando quilometragem percorrida, consumo, 
gastos com combustível, gastos com óleo, lavagem e outros, gastos com ordem de serviços(peças e 
serviços), média de quilometragem por litro e custo por quilometro em determinado período 



Resumo de média de consumo de combustível por veículo e por abastecimento 

Relatório de Abastecimento 

Relatório de Ordem de Serviço 

Relatório de Média de Abastecimento 

Relatório de Movimento Bateria 

Relatório de Movimento Pneu 

Relatório de Previsão de Manutenção 

Relatório de Custo por Veículo 

 
SISTEMA GESTÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÃO 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÃO 

Cadastros Auxiliares 

Cadastro de Órgãos Gestores 

Cadastramento de Setor(es) relacionado(s) com o (s) seu(s) Orgão(s) Gestor(es) vinculados a 
Unidade Orçamentária 

Cadastramento de tipos de documento(s) necessário para a Licitação e Controle de Validade destes 
documentos 

Cadastramento de Credores, totalmente integrado com o Sistema de contabilidade pública, sem 
necessidade de importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia entre os 
cadastros dos sistemas. 

Cadastro de Documentos do Credor, com controle de vencimentos de documentos (certidões) 

Cadastramento de classificação do credor por tipo de grupo e código do grupo. 

Cadastramento de deposito com identificação de prateleira e estante 

Cadastramento de Produtos 

Cadastro de Centro de Custo por produto, Grupo, Subgrupo e Classe 

Cadastro de Grupo de Materiais 

Cadastro de Subgrupos de Materiais 

Cadastro de Classe de Materiais 

Cadastro de unidade de medida de materiais 

Possibilitar transferência de estoque  

Cadastro de tipo de aquisição do material 

Cadastro de histórico de Obras e Serviços 



Cadastro de centro de custos de obras e serviços 

Cadastro de tipo de licitação com índice técnico em sistema de peso e índice de preço e tipos de 
julgamento 

Cadastro de modalidade de licitação com o valor máximo previsto em cada modalidade e tempo 
preciso de vencimento de cada uma 

Cadastro da Comissão de Licitação com o Nº. da Portaria, Exercício e  Decreto de Nomeação. 

Cadastro de usuários e configurações de módulos por usuários 

Cadastro de usuários autorizados para utilização das requisições por gestão e setor 

Controle de Cotas Anuais por Setor e Fonte de Recurso Financeiro para processos licitatórios 
possibilitando informar valores mensais 

Possibilidade de realizar Reenquadramento Orçamentário e Apostilamento. 

Requisição de Compras 

Cadastro da Nota de requisições (individual) 

Cadastro dos itens da requisição, detalhando a ficha orçamentária, centro de custos e 
projeto/atividade do orçamento corrente que será onerado, caso esta requisição venha a se tornar um 
pedido de compras. 

Autorização das requisições solicitadas, sendo possível liberar parcial ou total os itens solicitados, 
respeitando sempre os setores aos quais o usuário do sistema tem acesso. 

Cadastro de pedido de licitação, possibilitando selecionar todas as requisições atendidas e não 
atendidas 

Busca requisições existentes 

Possibilidade de copia (duplicação) de requisição 

Possibilitar informar a conta bancaria (pagadora), caso a requisição se torne uma compra 

Possibilitar informar a fonte de recurso financeira 

Processo de Compras e Licitações 

Itens do pedido de licitação adiciona o valor previsto de cada item ou busca o valor máximo ou valor 
médio conforme configurado 

Cadastro do processo licitatório (abertura) 

Busca itens do pedido de licitação existentes conforme o Tipo de Grupo e Sub Grupo 

Cadastrar os requisitos necessários se a licitação for técnica e preço 

Cadastrar os documentos requeridos 

Cadastrar os credores participantes da licitação 

Cadastrar as propostas de cada participante na licitação 



Cadastro de pedido de compra 

Apuração pelo banco de preço com atualização do banco a cada nova cotação cadastrada ou 
resultado de licitação apurado  

Cadastro e emissão de planilha de cotação de preços a serem enviadas aos fornecedores 

Apuração das cotações de preços pelo valor médio, maior e menor valor 

Emitir orçamento média 

Emitir pedido de compra 

Emitir pedido de reserva orçamentária 

Emitir termo de referência, com possibilidade de personalização do modelo do documento 

Relação da proposta detalhe 

Emitir aviso de licitação com possibilidade de personalização do modelo do documento 

Emitir recibo de licitação com possibilidade de personalização do modelo do documento 

Emitir edital de licitação com possibilidade de personalização do modelo do documento 

Dispor de modulo a ser disponibilizado para os fornecedores (instalador), com o qual será possível 
realizar os lançamentos e impressão da proposta detalhe (preços) que será gravada com recursos 
criptografados de forma que somente o sistema de compras e licitações o possa ler e importar as 
propostas dos fornecedores, evitando assim a re-digitação destas. 

Apuração dos vencedores de um certame, sendo este por técnica, preço ou técnica e preço 

Emitir a ATA da licitação com possibilidade de formatar/configurar no WORD antes de imprimi-la  

Realizar sorteio dos itens empatados 

Possibilidade de informar proposta inicial por item ou por lote 

Possuir agenda de licitação possibilitando consultar processos licitatórios ativos e encerrados por 
período, processo, modalidade, tipo de grupos, setor, credor e centro de custo. 

Mapa de apuração dos itens e seus devidos vencedores 

Relação dos itens desclassificados e seus devidos motivos 

Relação de vencedores 

Relação de empenho por credores 

Relação comparativa de preços – economia obtida após a licitação  

Encerramento da licitação 

Emitir nota de pedido de empenho (empenhar na contabilidade) para os itens licitados. 

Emitir autorização de fornecimento para os itens empenhados. 

Pregão Presencial 



Cadastro de participantes credenciados 

Cadastro de representantes 

Organizar pregões por situação: futuros, em andamento, suspensos, encerrados ou desertos 

Realizar pregões por item ou por lotes 

Importar as propostas iniciais dos fornecedores dos sistemas de cotação eletrônica (proposta de 
preços) 

Possibilitar que a proposta inicial possa ser informada por item ou lote, não importando se o pregão 
está dividido individualmente em itens, ou agrupando os itens em lotes 

Manter integração com o processo de compra 

Desclassificar para fase de lance os licitantes com oferta superior a 10% do menor valor ofertado  

Classificar para a fase de lance no mínimo 3 licitantes, independentemente do valor ofertado 

Permitir desclassificar licitantes 

Permitir habilitar licitante 

Registrar fase de lances por rodada 

Permitir que o Pregoeira configure a diferença mínima percentual entre os lances 

Permitir configurar aceite de lance a maior do menor valor ofertado 

Permitir fracassar o item 

Permitir reativar o item 

Possuir etapa de negociação com os ganhadores por item 

Emitir a ata do pregão 

Emitir anexos das propostas iniciais, oferta de lances e classificação. 

Registro de Preços 

Modulo totalmente integrado com o Sistema de Compras, sem necessidades de 
importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia entre os Cadastros dos 
Sistemas. 

Modulo da ata, previsão de consumo, autorização de fornecimento e registro da ata, conforme 
disposto no decreto presidencial 3.931 de 2001. 

Modulo web para previsão de consumo, onde cada secretaria possa realizar previsão de consumos. 

Consolidação e importação automática das previsões, tornando as mesmas um pedido de compras, 
para continuidade ao processo. 

Emissão da Ata de Registro de preços, com todos seus itens 

Emissão da previsão da ata de registro de preços consolidada, contendo a previsão de todas as 
secretarias, já agrupada. 



Emissão da previsão da ata de registro de preços para somente uma secretaria. 

Banco de Preço 

Registro de preços médios praticados dos produtos, catalogados de processos de compras do próprio 
órgão e externos, que servirão de formação de preço base (estimativa), substituindo assim, quando 
necessários as cotações.  

Catálogo automático do banco de preços praticados será pelo próprio órgão, não havendo assim 
necessidade de re-digitação 

Emitir relatório da composição do banco de preço, contendo no mínino, os três últimos preços que 
compuseram a média adotada como valor de referência 

Emitir relatório de orçamento médio  

Possibilidade de informar processos licitatórios de outros órgãos públicos, ou tabelas de preços da 
iniciativa privada (Banco de Preços) 

Autorização de Fornecimento 

Modulo WEB, onde cada unidade gestora pode realizar solicitações de produtos já licitados. 

Modulo totalmente integrado com o Sistema de Compras, sem necessidades de 
importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia entre os Cadastros dos 
Sistemas. 

Permitir usuário acompanhar os saldos dos itens do processo  

Emitir e imprimir documento da solicitação de fornecimento 

Configuração individual de senha por usuários e direitos de acessos por gestão e Setor, podendo 
definir o que cada usuário pode acessar 

Controle de acessos de usuários por grupo de usuários 

Funções Diversas 

Relatórios com possibilidade de visualização em tela, sem necessidade de impressão dos mesmos 

Possibilidade de consulta em todos os cadastros por quaisquer campos 

Possibilidade de exportação dos dados consultados em formato texto ou Word 

Possibilidade de exportação dos dados consultados em formato texto, Word ou Excel 

Configuração individual de senha e direitos de acessos por usuários, podendo definir por objeto 
(botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

Controle de acessos de usuários por grupo de usuários 

Informar ao usuário ou grupo de usuário a periodicidade de expiração de senha, limitar dias e horas 
por dia nos quais o usuário pode acessar o sistema. 

Configurar período de expiração automática, caso o usuário não acesse o sistema em um 



determinado período. 

Acesso remoto a base de dados pelo sistema 

Auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) realizadas no Banco de dados, 
detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e posterior a transação 

Visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios. 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO – COTAÇÃO WEB 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

COTAÇÃO WEB 

Funcionalidades 

Modulo 100% WEB que possibilite aos fornecedores cadastrados informar as cotações de preços dos 
pedidos de compras em andamento 

Garantir que somente fornecedores cadastrados tenham acesso às cotações disponibilizadas 
especificamente para ele, por meio de seu usuário e senha. Garantido que outro fornecedor não 
tenha informações sobre os valores cotados por outros 

Sincronismo das informações com o Banco de Dados do sistema de compras e licitações, de forma 
que após o lançamento de cada item da cotação, este já esteja atualizado no banco de dados da 
Câmara, sem necessidade de importação/exportação ou processamentos adicionais 

Enviar email notificando o fornecedor sobre novas cotações de preços disponibilizadas para ele, bem 
como cotações com prazo a vencer, em que o mesmo ainda não tenha informado os preços 

Impressão da cotação de preços, com valores informados. 

Consultar cotações já realizadas para o fornecedor 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO – REQUISIÇÕES WEB 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

REQUISIÇÕES WEB 

Funcionalidades 

Modulo 100% WEB, que possibilita o cadastro e consulta de requisições de itens e serviços, 
detalhando a ficha orçamentária, centro de custos e projeto/atividade do orçamento corrente que será 
onerado, caso esta requisição venha a se tornar um pedido de compras 

Consulta estoque, onde o usuário só possa ver o saldo dos depósitos liberados para seu perfil 

Autorização das requisições solicitadas, sendo possível liberar parcial ou total os itens solicitados, 
respeitando sempre os setores aos quais o usuário do sistema tem acesso 

Possibilidade de informar a conta bancaria (pagadora) caso a requisição se torna uma compra 



Possibilitar informar a fonte de recursos financeira 

 

SISTEMA GESTÃO DE ALMOXARIFADO 
 

 

MÓDULO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADOS 

 

 

Funcionalidades 

Cadastro de Entrada de Produtos por processo, autorização de fornecimento ou nota fiscal, sendo 
que com isso não haja necessidade de digitação de todos os itens. 

Cadastro de Locais de Entrega por secretaria 

Validar para que na entrada só possa ser lançadas produtos vinculados ao processo e fornecedor em 
questão, não possibilitando também divergência do valor do item registrado no certame. 

Configurar estoque mínimo e ponto de compra por depósito 

Cadastro de deposito, estante e prateleira por setor e gestão. 

Cadastro automático dos Itens da nota de Entrada num deposito, estante e prateleira padrão, 
configurado por secretaria. 

Transferência entre depósitos  

Cadastro de pedido de compra 

Emitir balancete de produtos, onde conste saldo anterior, movimentação no período e saldo final, dos 
produtos selecionados. 

Relatório curva ABC da movimentação de produtos 

Resumo de estoque, onde seja apresentada de forma resumida (sintética) a posição do estoque nos 
depósito. 

Relatório de estoque por depósito, constando todos os produtos vinculados ao depósito em questão, 
com opção de listar produtos com ou sem saldo em estoque. 

Relatórios de histórico de produtos constando todas as movimentações sofridas por um produto em 
um determinado tempo 

Permitir cadastrar tipos de unidades de medidas diferentes (ex.: comprar em caixas, armazenar em 
unidade). 

Emitir saída por requisição. 

Estrutura para gerenciar inventário do almoxarifado. Selecionando os produtos aleatoriamente. 

Devendo atender na integra a NBCASP 

 

SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO E CONSULTA DE PROCESSOS WEB 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO 



Funcionalidades 

Encaminhamento de processos, em vários pontos de entrada ou opcionalmente centralizado no 
protocolo geral; 

Emitir etiquetas de protocolo, contendo Número do Processo, data, nome do autor e assunto; 

Consulta ao andamento do processo por diversos critérios, inclusive permitindo combinação desses 
(código do requerente, nome, número do processo, órgão, assunto, data de protocolo, data de 
arquivamento, data de trâmite, etc.); 

Inclusão de pareceres relativos ao processo, controlando as fases e os prazos, bem como os 
responsáveis por cada fase; 

Manter histórico do processo em toda sua vida útil, principalmente dos valores neles envolvidos 
(separadamente por: valor principal original, multa, juros e correção monetária); 

Tabela de valores das taxas a serem cobradas; 

Rotina de arquivamento de processos; 

Relação de processos por situação: parados e em atraso 

Relação de processos por usuário 

Relação de processos pela origem/destino 

Relatórios referentes a estatísticas  

Emissão de Guias para Pagamento em determinados Serviços 

Arquivo Morto 

Guia de Remessa para Controle do Recebimento / Envio dos Processos 

Funções Diversas 

Visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios 

Consulta em todos os cadastros por quaisquer campos 

Exportação dos dados consultados em Formato Texto ou Word 

Exportação dos Relatórios em Formato Word 

Configuração Individual de Senha e Direitos de acessos por usuários, podendo definir por objeto 
(botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

Controle de acesso de usuário por grupo de usuário 

Possibilidade de informar ao usuário ou grupo de usuário a periodicidade de expiração de senha, 
limitar dias e horas por dias nos quais o usuário pode acessar o sistema; 

Configurar período de expiração automática, caso o usuário não acesse o sistema em um 
determinado período 

Possibilidade de acesso remoto a base de dados, pelo sistema 

Auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) realizadas no Banco de dados, 



detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e posterior a transação 

 

MÓDULO DE GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO 

CONSULTA DE PROCESSO – WEB 

Modulo WEB, que permita realizar consultas de processo de forma rápida, permitindo visualizar as 
informações do processo, os setores que o mesmo já passou. 

Modulo totalmente integrado com o Sistema de Protocolo 

Permitir realizar a consulta por nome do cidadão, CPF/CNPJ ou número do processo 

Permitir a visualização dos detalhes do processo apenas a cidadãos autorizados através de senha 
eletrônica  

A senha eletrônica deverá dar acesso as informações e andamentos de sua solicitação junto a 
Câmara.  

Emitir uma nova senha ao e-mail do cidadão caso este tenha esquecido. 

Permitir visualizar as informações do processo, podendo ser visualizado a data, hora, usuário e 
despacho realizado entre a troca de informações entre os setores, andamento por andamento. 

Permitir que a Câmara escolha quais processos podem ser consultados pela internet. 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 

Especificação – Sub-Item A – Dados Pessoais 

Ficha do Funcionário 

Listagem de Endereços de Funcionários Ativos e não Ativos 

Listagem de Conferência de C.P.F e P.I.S 

Listagem de Conta Bancária 

Aniversariantes do Mês 

Controle de Documentação do Funcionário – Localização no Arquivo Municipal 

Especificação – Sub-Item B – Dados Profissionais 

Ficha Funcional (Tipo de Provimento, Cargo, Função e Exoneração/Revogação – Com Histórico 
Funcional) 

Ficha de Informação Para o Tribunal 

Lotação e Localização do Funcionário (Com Histórico Evolucional) 

Exportação de Dados Para Abertura de Contas e Rotina para Geração de Crédito em C/C (Banco do 



Brasil, Caixa Econômica e HSBC) 

Importação de Dados de Contas Bancárias (Banco do Brasil, Caixa Econômica, HSBC) 

Informação sobre Estágio Probatório 

Informação sobre Aposentadoria 

Relatório – Ficha Profissional 

Relatório – Ficha Profissional & Dados Pessoais 

Relatório – Ficha Funcional (Dados Pessoais, Profissionais, Funcional, Lotação, Localização, Férias, 
Etc.). 

Relatório – Listagem de Profissionais e Cargos 

Relatório – Listagem de Categorias e Cargos 

Relatório – Opção de Divisão de Impressão por Secretaria 

Relatório – Exportação de Dados Para Word e Formato TXT 

Especificação – Sub-Item C – Cadastros Auxiliares 

Cadastro de Escolaridade do Funcionário 

Controle de Averbação por Tempo de Serviço 

Cadastro de Vantagem Financeira 

Cadastro de Observações 

Cadastro de Ação Alimento (opção de descontar no 13º) 

Controle de Emissão de Documentos 

Controle dos Períodos Aquisitivos 

Controle de Faltas 

Controle de Licenças 

Controle de Férias Prêmio 

Programação de Férias 

Escala de Serviço 

Especificação – Sub-Item D – Tabelas 

Cidades e Estado 

Banco e Agencia 

Nacionalidade 



Local Para Contabilização 

Gestão, Secretaria, Divisão e Setor 

Cadastro Contábil 

Empenho 

Vínculo 

Grupo de Cargos e Cadastro de Cargos 

Eventos 

Fórmulas 

Provimento 

Licença 

Documentos 

Mudança de Nível e Desligamento 

Localidade e Sindicato 

Previsão de pessoal por setor 

Ordem de Impressão de Holerite 

Dias para Cálculo de Férias 

Tipos de Deficientes 

Turno de Trabalho 

Tipo de Arquivo de Documentos, Arquivo de Documento 

Dias em Estágio Probatório 

Especificação – Sub-Item E – Previsão Orçamentária 

Realiza previsão orçamentária de todos os meses do Ano por setores 

Cadastro de Contas Contábeis 

Vinculo do Empenho ao Plano de Contas e Evento 

Especificação – Sub-Item F – Serviços Bancários 

Remessa de abertura de Contas Bancárias – Padrão DEB473 Febraban 

Remessa de Inscrição no Pasep 

Cadastro de Empresa (Instituição Bancária) 



Consignação – Remessa e Retorno 

Especificação – Sub-Item G – Vale Transporte 

Controle de Vales por Linhas de ônibus com Quantidade e Valor de Passes 

Controle de Feriados 

Previsão de Passes de ônibus para os Funcionários 

Controle Individual de Passes 

Especificação – Sub-Item H – Configuração de Documentos 

Evolução Funcional 

Férias 

Faltas 

Certidão de Tempo de Serviço 

Ação Alimento 

Lotação 

Localização 

Especificação – Sub-Item I – Empréstimos Consignados 

Autorização de Empréstimo Consignado em Folha – Cálculo de Limites 

Cadastro de Instituições Financeiras vinculado com Evento 

Especificação – Sub-Item J – Movimento  

Parametrização do Movimento: por Data, com Salário Mínimo Padrão (Governo e Câmara), Valor 
padrão Vale Transporte, Valor padrão Dedução I.R.P.F , e Gratificações por Função. 

Tabelas de: Salário por Categoria, Piso Salarial, Limite de Eventos 

Controle de Índice de Correção 

Integração de Movimento de data anterior, com opção de tabelas a serem integradas e percentual de 
aumento de salário 

Digitação de Eventos para Funcionários Individualmente 

Digitação Automática de Eventos por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final e 
Todos os Funcionários) 



Geração de Arquivo para Cassems 

Digitação de Movimento de Outra Empresa para INSS e IRRF 

Digitação e Calculo de Movimento para Fins de Aposentadoria 

Importação de Arquivo de Retenção de INSS dos Credores do Sistema de Contabilidade 

Calculo e Lançamento Automático de Movimentos Retroativos independente do movimento mensal 
no Movimento Atual 

Especificação – Sub-Item K – Cálculo 

Movimento Mensal Normal 

Movimento de Exoneração por Data 

Movimento de Adiantamento 

Complemento Mensal 

Adiantamento 13º Salário 

Complemento 13º Salário 

Cadastro de Pagamento por Etapas 

Especificação – Sub-Item L – Consultas 

Consulta de Movimento Mensal 

Consulta de Salário Líquido 

Especificação – Sub-Item M – Relatórios 

Relatório de Cálculo Espelho e Calculo Espelho Resumido filtrado por: Secretaria, Divisão, Setor, 
Vinculo, Matricula Inicial e Final, e Todos 

Relatório de Movimento por Evento 

Termo de Responsabilidade – Salário Família (Funcionário e Filtrado) 

Listagem Para INSS (Individual, Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos 
os Funcionários) 

Impressão de Holerites – Opção de etapas específicas Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, 
Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

Relatório de Folha de Frequência - Filtrada por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 
Final e Todos os Funcionários) 

Emissão de Planilha de Lançamento - Filtrado por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula 
Inicial e Final e Todos os Funcionários) 



Relatório de Evolução Funcional - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 
Final e Todos os Funcionários) 

Relatório de Movimento Financeiro (Mês a Mês) Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, 
Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

Relatório de Tempo de Serviço - Filtrado por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 
Final e Todos os Funcionários) 

Previsão de Mudança de Nível - Filtrado por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 
Final e Todos os Funcionários) 

Previsão de Férias 

Previsão de Aumento 

Certidão de Tempo de Serviço 

Declaração de Tempo de Contribuição junto ao INSS 

Termo de Responsabilidade Salário Família - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, 
Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

Emissão de Cheques 

Termo de Rescisão de Contrato 

Exportar Consultas – Através de Script SQL 

Especificação – Sub-Item N – Gerencial 

Resumo da Folha Evento para o Setor de Contabilidade - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, 
Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

Resumo da Folha Gerencial - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 
Final e Todos os Funcionários) 

Relatório de Funcionário da Folha (Por diversos filtros de busca) 

Relatório de Funcionários Admitidos e Demitidos no Mês 

Relatório de Funcionários Afastados e Retornados de Licença 

Relatório de Funcionários da Folha por Vínculo - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, 
Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

Relatório de Total de Vínculos por Cargo 

Relatório de Consignação em Folha 

Relatório de Eventos Calculados a maior e a menor 

Relatório do Resumo Analítico da Contabilidade por Secretaria 

Relatório do Resumo Analítico por Evento e Evento 6 meses - Filtrados por (Secretaria, Divisão, 
Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

Demonstrativos Sintéticos por: Secretaria, Setor, Evento 



Demonstrativo Simulação X Mensal 

Relatórios para Contabilidade 

Resumo da Folha contábil - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final 
e Todos os Funcionários) 

Total por Vínculo 

Pagamento Ação Alimento - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final 
e Todos os Funcionários) 

Gráfico – Por Funcionário e Por Evento 

Especificação – Sub-Item O – Governo 

Cadastro da Emissão da Cédula C 

Gera Arquivo para SEFIP/INSS 

Gera Arquivo para RAIS 

Gera Arquivo para DIRF 

Especificação – Sub-Item P – Controle de Cursos 

Controle de Cursos realizados pelos funcionários 

Especificação – Sub-Item Q – Utilitários 

Exportação de Holerites para Banco ou Gráfica 

Geração de Arquivo Autarial  

Geração de Arquivo para INSS – Auditoria 

Geração de senha para Holerite Web 

Transferência de Lotação e Localização 

Transferência de Funcionário de Empresa 

Especificação – Sub-Item R – Ferramentas Gerais 

Possibilidade de visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios 

Possibilidade de consulta em todos os cadastro por quaisquer campos 

Possibilidade de exportação dos dados consultados em Formato Texto ou Word 

Possibilidade de exportação dos Relatórios em Formato Texto, Word ou Excel 

Configuração Individual de Senha e Direitos de acessos por usuários, podendo definir por objeto 



(botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

Auditoria de todas as transações realizadas no sistema 

Holerite Web 

Emissão de Holerite através da Internet. Identificando funcionário por CPF, PIS ou Matricula e 
possibilitando a seleção do Mês/Ano para emissão do Holerite.  Permitindo alteração de senha. 
Visualização em formato PDF. 

Comprovante de Rendimento Web 

Modulo Externo ao Sistema de Recursos Humanos para emissão de Comprovante de Rendimentos 
(Cédula C) através da Internet. Identifica funcionário por CPF, PIS ou Matricula e possibilita seleção 
do Ano para emissão do Comprovante.  Com emissão da Declaração Anual de Rendimentos e 
Cadastro Ficha Limpa, conforme lei Municipal.  Permite alteração de senha. Visualização em 
formato PDF 

 

Especificação das Funcionalidades: 

Cadastrar tomador único por empresa 

Enviar notas Emitidas/Canceladas por e-mail 

Consultar notas Emitidas e Recebidas 

Emitir nota idêntica 

Calcular ISS automaticamente 

Cancelar Notas Fiscais emitidas 

Encerrar Movimento a qualquer hora pelo prestador 

Encerrar Movimento Compulsório pelo município 

Emitir guia para pagamento do imposto 

Lançar DMS automaticamente 

Autorizar acesso controlado pelo responsável da empresa 

Auditar ações realizadas no sistema por empresa 

Emitir Notas com item de Serviço (Atendendo a Lei Complementar 116) 

Controlar autorização de dedução de notas por CNAE 

Calcular impostos federais (configurável) 

Cadastro de Isenção Fiscal por período 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de valor arrecadado de ISS por dia 

Fornecer serviços de WebService no padrão ABRASF 

Inteligência Fiscal, cruzamento de informações diversas entre tomadores e prestadores de serviços 
com o instrumento para nortear a fiscalização municipal via ordem de serviço. Relatório de Notas 
Fiscais Emitidas e Recebidas, sendo o mesmo parametrizado por período, cadastro de atividade 
econômica, nome do contribuinte e CNPJ, a origem da nota fiscal, número, desconto condicionado 
ou não, optante do simples nacional ou não, dedução da base de cálculo, retenção de ISSQN, de 
Imposto de Renda pessoa física ou jurídica, PIS, COFINS, CSLL, SEST/SENAT, incentivo fiscal, 
país da prestação do serviço, município de prestação, município de incidência, tipo do ISSQN, 
alíquota dos itens, descriminação da exigibilidade da emissão da nota fiscal, enquadramento de 
regime especial tipificando o mesmo, grupo de atividade, desdobramento das atividades por 
logradouro e bairro. 

Cruzamento de informações apresentando as declarações simplificadas, por instituição financeira, 
estatística do movimento econômico por tipo de serviço prestado e tomado, regime especial, bairro, 
exigibilidade, ISS, situação da nota fiscal (normal, substituto tributário, cancelada e extraviada) a 
origem do movimento (nota fiscal eletrônica, avulsa, declaração mensal de serviço), notas fiscais 
substituídas, contribuintes que não escrituram nota fiscal, notas fiscais do prestador de serviço 
inconsistente com a do tomador, notas fiscais do tomador de serviço inconsistente com a do 
prestador, notas fiscais emitidas pelo prestador com desconto de retenção, sem o recolhimento pelo 
tomador, notas fiscais emitidas pelo prestador de serviços, com retenção e com diferença de valor no 
recolhimento pelo tomador, valor do ISS com as seguintes características: escriturada maior que o 
valor informado no Simples Nacional, informado no Simples Nacional maior que o valor do ISS 
escriturado, escriturado maior que o pago no Simples Nacional, Simples Nacional Pago maior que o 
ISS escriturado. 



 

ANEXO V 

PROVA DE CONCEITO 

 

PROCESSO nº 02/2021 

PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2021 
 

 
Conforme documento em anexo, a empresa ________________, inscrita no CNPJ 
n° ____________, sediada  a Rua ______________ n° _____, bairro _________ em 
______________, neste ato representado pelo Sr. _______________, nacionalidade 
_________, estado civil _______, portador da Carteira de Identidade nº _________-
SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 
_________________, residente e domiciliado na cidade de ________, compareceu 
às dependências da Câmara Municipal de Brasilândia/MS, a fim de realizar a prova 
de conceito, nos autos supra mencionados, da referida prova, tem-se o seguinte 
resultado: 
 
 

1.1 declaramos que a Prova de Conceito, atende às especificações contidas no 

Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, sendo 

considerada, portanto, aprovada. 

 

OU 

 

1.1 declaramos que a Prova de Conceito, não atende às especificações contidas 

no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, sendo 

considerada, portanto, reprovada. 

 
 

   Brasilândia/MS, _____ de __________ de 2021. 
 
 
 
____________________________ 
 
XXXXXX 
Comissão Especial de Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na avaliação de cada item, deverá ser considerado pelo avaliador em sua análise as seguintes 
possibilidades de classificação do item: 
 
A – Atende 
NA – Não Atende 
 
SISTEMA DE GESTÃO FINANACEIRA, ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
 
 

Plano Plurianual – PPA: A NA 

Cadastro de Macro Objetivo.   

Permitir a descrição das ações, caracterizações, diagnósticos, objetivos e definição do 
produto e das metas físicas. 

  

Programação Plurianual da Despesa e Receita, totalmente adaptadas as mais novas 
situações das Portarias Interministeriais. 

  

Emissão do Plano Plurianual da Despesa e Receita, com Metas, Objetivos e Justificativas de 
acordo com os novos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  

Emissão de Relatórios Cadastrais.   

As programações plurianuais são totalmente integradas a Programação Orçamentária 
  

Propostas Orçamentárias e Orçamento Anual: A NA 

Possibilitar integração e comparação do Plano Plurianual com a Proposta Orçamentária 
Anual. 

  

Permitir atualização total ou seletiva dos valores da proposta orçamentária através da 
aplicação de percentuais ou índices. 

  

Armazenar os dados das propostas orçamentárias, mantendo o histórico de suas 
atualizações, e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 

  

Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e da 
Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática e da tabela de 
Fontes de Recursos especificadas nos anexos da Lei 4.320/64 e suas atualizações 
posteriores, em especial a Portaria 42, de 14/04/99, do Ministério do Orçamento e Gestão. 

  

Permitir a elaboração do Orçamento da Despesa, com os valores totalmente integrados ao 
PPA, como disposto na portaria da despesa n° 08 ou 35 e na portaria da funcional 
programática n° 09 ou 42.   

  

Bloqueio de Suplementação de fontes de recursos diferentes.   

Comparativo do Orçado/ Realizado no mês (empenhado), realizado no período e saldo atual.   

Elaboração do Orçamento da Receita.   

Dispor a emissão de demonstrativos, anexos da proposta, relatórios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, tendo todos, além de diversas formas de seleção, a opção para 
consolidação de todas as entidades. 

  

Relatórios Cadastrais diversos.   

 
Execução Orçamentária: 

A NA 

Emitir Notas de Empenho a partir da Nota de Pedido de Empenho, gerado pelo Sistema de 
Compras e Licitação, sem a necessidade de re-digitação dos itens. 

  

Vinculação das Notas de Empenho a um contrato, cadastrado pelo Sistema de Contratos.   

Bloqueio no momento da inserção de Empenhos vinculados à um contrato vencido.   

Emitir Notas de Reservas Orçamentárias vinculadas a um pedido de compra, gerado pelo 
Sistema de Compras e Licitação. 

  

Cadastro de Leis Orçamentárias com Controle do Percentual de Quotas para 
Suplementações e Reduções. 

  

Cadastrar e Emitir Nota de Resolução usada para Suplementação e Redução de Dotação 
Orçamentária entre as células do Orçamento. Bem como, a emissão de Resolução por 
Excesso de Arrecadação. 

  

Emitir Decreto de Suplementações e Reduções com editor de textos embutido, onde possa 
ser configurado o modelo de acordo com a necessidade da Câmara. 

  

Controlar Suprimento de Fundos, e cadastrar supridos, emitir Nota de Suprimento de 
Fundos, homologação e prestação de contas, com digitação de documentos fiscais 
referentes às despesas realizadas. 

  



Anular Empenhos, Reserva Orçamentária, Restos a Pagar e Suprimento de Fundos.   

Anulação de Empenho automática, vinculadas a um pedido de anulação de empenho, 
gerado pelo Sistema de Compras e Licitação, sem a necessidade de re-digitação dos itens. 

  

Cadastrar e controlar despesas por centro de custo ou desdobramento da despesa.   

Cadastrar Credores, com ficha completa do Credor, incluindo Quadro Societário, Dados do 
Contrato Social, totalmente integrado com o Sistema de Compras e Licitações, sem 
necessidades de importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia 
entre os Cadastros dos Sistemas. 

  

Consultar e Emitir extratos de Credores de forma Sintética ou Analítica, constando todos os 
Empenhos/Pagamentos/Liquidações/Anulações e Saldos à Pagar. 

  

Contabilizar Automaticamente Empenhos nos Sistema Orçamentário, Patrimonial e 
Compensados. 

  

Realizar Reenquadramento Orçamentário e Apostilamento.   

Relatórios Gerenciais Diversos, agrupando despesas elemento de despesas, por centro de 
custos e/ou secretarias, por fonte de recurso financeiro, por fonte de recurso orçamentário, 
por projeto atividade. 

  

Abertura e Fechamento de Mês e mudança automática para Empenhos.   

Controle de diárias, vinculadas a emissão de Nota de Empenho.   

Contratos e Aditivos: A NA 

Cadastro e controle financeiro de contratos, totalmente integrado com a execução da 
despesa. 

  

Contrato vinculado ao processo licitatório.   

Histórico da movimentação – Empenho, Anulação e Pagamento.   

Demonstrativos de pagamento.   

Registro de Aditivos de Prazo, Apostilas, Valor, Cedência, Prazo, Valor e Reequilíbrio 
Econômico Financeiro, acréscimos de supressões. 

  

Reajuste de Itens Aditivados por Dotação Orçamentária.   

Demonstrativos de Pagamentos, apostilas, acréscimos e supressões.   

Convênios: A NA 

Cadastro e controle financeiro de convênios, totalmente integrado com a execução da 
despesa. 

  

Histórico da movimentação – Empenho, Anulação e Pagamento.   

Registro de Aditivos de Prazo, Valor, Prazo e Valor e Reequilíbrio Econômico Financeiro.   

Prestação de Contas.   

Tesouraria: A NA 

Emissão de Notas de Pagamentos vinculada ou não ao Empenho, permitindo retenção de 
tributos. 

  

Emissão de Notas de Pagamento Orçamentárias e Extra - Orçamentárias de forma 
diferenciada. 

  

Contabilização automática das Notas de Pagamentos.   

Cadastro de Históricos Padrões.   

Emissão de Recibo de Retenção de tributos.   

Personalização de modelos de cheques para impressão.   

Impressão de cheques contínuos ou avulsos, vinculados a Nota de Pagamento.   

Emissão de vários cheques para uma mesma Nota de Pagamento.   

Conciliação bancária que disponibilize rotina que processe arquivo recebido diariamente do 
banco, contendo o movimento de entrada e saída do dia e saldo final das contas correntes 
mantidas pelo município no banco, efetuando a conciliação. 

  

Cadastro de Bancos, Agências e Contas Bancárias.   

Gerar arquivos de Borderô em meios eletrônicos contendo dados detalhados de todos os 
pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário. 

  

Realizar Transferência Financeira entre Contas Bancárias entre Fundos, realizando todas as 
contabilizações necessárias, tanto na unidade origem quanto na unidade destino do recurso. 

  

Emissão de Todos os Boletins de Tesouraria   

Cadastro de Lote de Receita   

Cadastro de Lote de Receita, a partir da Classificação de Receita, gerado pelo Sistema 
Tributário, sem a necessidade de re-digitação. 

  

Cadastro de Nota de Lançamento   

Realizar Anulação de Pagamento e Lançamento   



Anulação de Receita Orçamentária    

Emissão de Relatórios de Movimentações   

Relatórios Cadastrais Diversos   

Contabilidade: A NA 

Padronização das Contabilizações por meio de Tabela de Eventos, para que nas emissões 
dos documentos (Empenhos, Liquidações, Pagamentos, etc.) o sistema automaticamente 
realize os lançamentos, inclusive Financeiros, Orçamentários, Patrimoniais e Compensados. 

  

Digitação de Nota de Lançamento, em partida dobrada, podendo os lançamentos ser 
digitados no formato de N para N. 

  

Lançamentos contábeis, em forma de lote de lançamentos, possibilitando alteração do 
mesmo, e possibilitando o estorno do mesmo, em casos cabíveis. 

  

Configuração para assinaturas de todos os documentos, bem como históricos padrões para 
facilitar a digitação e emissão de documentos. 

  

Incorporação dos Lançamentos do Legislativo por Totais, não havendo necessidade de 
digitar novamente os documentos. 

  

Configuração da Máscara dos Planos de Contas em até 7 (sete) Níveis.   

Plano de Contas Totalmente Configurável pelo Usuário.   

Controle e Contabilização Automática de Dívidas Fundadas e Restos a Pagar   

Geração de Balancetes em formato HTML para publicação na Internet.   

Emissão de Todos os Boletins de Tesouraria.   

Cadastro de Lote de Receita.   

Cadastro de Lote de Receita, a partir da Classificação de Receita, gerado pelo Sistema 
Tributário, sem a necessidade de re-digitação. 

  

Cadastro de Nota de Lançamento.   

Realizar Anulação de Pagamento e Lançamento.   

Anulação de Receita Orçamentária.   

Emissão de Relatórios de Movimentações.   

Integralização do Sistema Tributário com o Sistema Contábil.   

Fontes de Recurso: vinculação entre a receita e a despesa.   

Vinculação do Sistema de Patrimônio com o Sistema Contábil.   

Relatórios Cadastrais Diversos.   

Liquidação da Despesa: A NA 

Cadastro de Nota de Liquidação da Despesa, com seus Respectivos Documentos Fiscais, 
de acordo com a Legislação. 

  

Realizar anulação, parcial ou total, da liquidação.   

Gerar liquidação automática por autorização de fornecimento, gerado pelo Sistema de 
Compras e Licitação, sem a necessidade de re-digitação. 

  

Consulta de Saldos de Empenhos a Liquidar e Liquidados.   

Consulta de Saldos de Credores a Liquidar e Liquidados.   

Permitir liquidar apenas empenhos com entradas no Sistema de Patrimônio ou Almoxarifado.   

Emissão de Relatórios: Liquidação, Pagamentos e Empenhos.   

Fluxo de Caixa: A NA 

Possibilita a Programação Financeira do Fluxo de Caixa, Catalogando as Despesas a Pagar 
e Receber, totalmente integrada com a execução Orçamentária. 

  

Limita a programação da Despesa com os Recursos Disponíveis na Programação do Fluxo 
de Caixa, dando coerência ao processo de Programação Financeira. 

  

Possibilita que o Departamento de Planejamento/Financeiro do órgão saiba no ato do 
compromisso da despesa exatamente a data prevista para pagamento e quanto há de 
disponibilidade de caixa na data prevista. 

  

Emissão do fluxo de caixa, diário, contendo todas a despesas e receitas previstas, facilitando 
a programação e emissão de documentos para pagamento. 

  

Emissão do Saldo do fluxo de caixa, para previsão e correção de possíveis furos de caixa. 
  

Análise das disponibilidades e programações do fluxo de caixa por período. 
  



Permitir a elaboração do plano de aplicação de recursos financeiros que possibilite o uso das 
cotas financeiras, estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso, conforme o Artigo 8º da Lei Complementar 101/2000 (LRF), 
limitando a execução orçamentária ao estabelecido nas cotas. 

  

Atendimento à Lei 4.320/64: A NA 

Emissão de todos os anexos mensais conforme Lei 4.320/64.   

Emissão de todos os anexos anuais conforme Lei 4.320/64.   

Atendimento à LRF – Lei da Transparência Pública: A NA 

Geração de arquivo para importação no site do Tribunal de Contas de MS.   

Emissão de Relatório para validação dos dados importados (Despesas por Natureza de 
Despesa, Despesas por Função e Sub-Função, Demonstrativos de Restos a Pagar). 

  

Atendimento aos Anexos Exigidos Pelo STN: A NA 

Emissão de todos os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal exigidos pelo STN conforme 
a Lei 101/00 – Gestão Fiscal e Execução Orçamentária. 

  

Atendimento aos Anexos Exigidos Pelo TCE/MS: A NA 

Emissão de vários sub-anexos da Instrução Normativa nº 35 exigidos pelo TCE/MS.   

Relatórios Gerais: A NA 

Relatórios com possibilidade de visualização em tela, sem necessidade de impressão de 
todos os relatórios; consulta em todos os cadastros por quaisquer campos; exportação dos 
dados consultados em Formato Texto ou Word; exportação dos Relatórios em Formato 
Texto, Word ou Excel; configuração individual de senha e direitos de acessos por usuários, 
podendo definir por objeto (botão, campo) o que cada usuário pode acessar; controle de 
acesso de usuário por grupo de usuário; informar ao usuário ou grupo de usuário a 
periodicidade de expiração de senha, limitar dias e horas por dias nos quais o usuário pode 
acessar o sistema; configurar período de expiração automática, caso o usuário não acesse o 
sistema em um determinado período; acesso remoto a base de dados, pelo sistema; 
auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) realizadas no Banco de 
dados, detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e posterior a 
transação. 
 

  

 
 

5.1.1. GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – WEB 
 

 
 
Gestão da Transparência – WEB 
 

A NA 

Modulo 100% WEB, que o acesso as informações referente a receita e despesas do 
município em tempo real (sendo considerado tempo real 24 horas) 

  

Demonstrar os lançamentos e recebimentos à receita do município, por unidade gestora, 
inclusive referente a recursos extraordinários. 

  

Permitir a consulta das receitas, filtrando por unidade gestora e ano com visualização em 
lista e gráfico de todas as informações da receita arrecadada mês a mês, permitindo 
consultar o detalhamento da receita por rubrica da receita, desmembrado ainda por categoria 
econômica até a última conta analítica. 

  

Permitir consultar todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução 
da despesa no momento de sua realização, sendo visualizado em lista e em gráfico os 
dados referente o valor empenhado, liquidado e pago, detalhando as informações por 
função, unidade orçamentária, fonte de recurso, categoria econômica e grupo de despesa. 

  

Permitir realizar consultas avançadas através dos seguintes filtros: unidade gestora, ano, 
período, número de empenho, função, Sub-Função, unidade orçamentária, fonte de recurso, 
grupo de despesa, programa, projeto, centro de custo, CPF/CNPJ do credor, nome do 
credor, natureza de despesa e valor com visualização das informações, contendo os dados 
referentes a data da despesa, Função, Sub-Função, Unidade Orçamentária, Fonte de 
Recurso, Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Programa, Projeto, Natureza da 

  



despesa, Centro de custo, CPF/CNPJ do credor, Nome do credor, Valor empenhado, Valor 
pago, Pagamentos – contendo numero, descrição e data da nota dos pagamentos, Valor 
liquidado e as Liquidações – contendo o numero, tipo de documento e data da liquidações, à 
contratos, convênios, licitações, remuneração de agentes.  

Permitir disponibilizar arquivos - em formatos diversos, para downloads (balancetes, 
demonstrativos de receita e despesas, demonstrativos da LRF, Balanços e LOA, LDO, PPA, 
entre outros). 

  

Permitir que apenas usuários autorizados, por senha, possam disponibilizar os arquivos para 
download. 

  

Possibilitar configurar o layout da estrutura, criando item e sub-itens, para disponibilizarão 
dos arquivos.    

  

Atendimento à IN/TCU 28/99.   

 
 
Sistema de Gestão Patrimonial 
 

MÓDULO DE GESTÃO PATRIMONIAL 
  

Cadastro Do Patrimônio A NA 

Cadastro de Patrimônio juntamente com seu respectivo Empenho e a opção de Gerar Cópias 
automáticas sequencialmente. Controle de Garantia vinculado com o Patrimônio 

  

Cadastro de Patrimônios de Terceiros (outros órgãos públicos)   

Cadastro de Grupos, Sub-Grupos e Classe.   

Cadastro de Secretaria   

Cadastro de Divisão   

Cadastro de Setor   

Cadastro de Credor, totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública, sem 
necessidades de importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia 
entre os Cadastros dos Sistemas. 

  

Cadastro de Nota Fiscal   

Cadastro de Responsável   

Cadastro de Convenio   

Tabelas: Moeda, Seguro, Tipo de Aquisição, Tipo de Documento, Estado do Material, Causa da 
Baixa e Apreciação/Depreciação. 

  

Termo de Baixa, com possibilidade de edição do modelo   

Termo de Transferência, com possibilidade de edição do modelo   

Termo de Resp. Material não Encontrado   

Termo de Avaliação   

Termo de Apreciação/Depreciação   

Termo de Responsabilidade, com possibilidade de edição do modelo   

Termo de Bens Patrimoniais Móveis   

Cadastro de Órgão Gestor   

Alterar Exercício   

Possibilidade de trabalhar em vários exercícios simultaneamente   

Encerramento do Patrimônio 
Possibilidade de encerramento de um período, para que o mesmo não sofra mais alterações 

  

Resetar Permissão do Terminal   

Configurar Módulos   

Configurar Usuários   

Vinculação do Patrimônio ao Sistema Contábil (Empenho)   

 
Funções Gerenciais 
 

A NA 

Avaliação de Material   

Apreciação/Depreciação de Material   

Transferência de Material   

Cadastro de Baixa   

Cadastro de Ocorrências   

Apagar Patrimônio   

Registro de Doações   



Inventário Patrimonial A NA 

Inventário de Material Permanente e Imóveis com opção de escolha do Exercício (Ano 
corrente) ou Geral. 

  

Resumo Geral do Inventário   

Inventário de Baixa   

Inventário Comparativo   

Inventário de Avaliação   

Listagem de Patrimônio (com diversos filtros)   

Listagem de Materiais Baixados   

Listagem de Transferência   

Termos de Avaliação, Transferência, Apreciação/Depreciação, Responsabilidade e Baixa   

Movimento por Secretaria   

Movimento Financeiro do Material   

Histórico do Patrimônio, contendo todas suas movimentações   

Listagem de Grupo/Sub-Grupos/Classe, Secretarias, Divisões, Setores, Credores, 
Responsáveis, Convênios, Moedas, Garantias, Seguros, Tipo Aquisição, Tipo Documento, 
Estado do Material, Causa Baixa 

  

Impressão de Etiquetas para o Patrimônio   

Relação de Empenhos   

Relação de Patrimônios   

Relação de Ocorrências   

Relação de Avaliações   

Funções Diversas A NA 

Visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios   

Consulta em todos os cadastro por quaisquer campos   

Exportação dos dados consultados em Formato Texto ou Word   

Exportação dos Relatórios em Formato Texto, Word ou Excel   

Configuração Individual de Senha e Direitos de acessos por usuários, podendo definir por 
objeto (botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

  

Controle de acesso de usuário por grupo de usuário   

Possibilidade de informar ao usuário ou grupo de usuário a periodicidade de expiração de 
senha, limitar dias e horas por dias nos quais o usuário pode acessar o sistema; 

  

Configurar período de expiração automática, caso o usuário não acesse o sistema em um 
determinado período 

  

Possibilidade de acesso remoto a base de dados, pelo sistema   

Auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) realizadas no Banco de 
dados, detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e posterior a 
transação 

  

Integração com Módulo Coletor de Dados A NA 

Importar a base de dados do Coletor   

Fazer o cruzamento das informações existentes no Sistema de Gestão Patrimonial e as 
informações obtidas através do Módulo Coletor de Dados, retornando as seguintes 
informações: Materiais consistentes (Foi coletado em conformidade com o Sistema de 
Administração Patrimonial); Materiais não localizados (Não foi coletado) ; Inconsistente (Foi 
coletado em localização diferente do registrado no Sistema de Administração Patrimonial); Não 
Cadastrado (Foi coletado, porém não existe no Sistema de Administração Patrimonial) 

  

Com base na conciliação do inventário, registrar de forma automática as baixas e 
transferências dos materiais inconsistentes 

  

 
Sistema Gestão de Frotas 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE FROTAS 
 

  

Funcionalidades A NA 

Cadastro de Fornecedor, Secretaria, Função, Funcionário, Veículo, Acessórios, Tipo de 
Oficina, Oficina Autorizada, Grupo de Peças, Serviço, Tipo de Veículo Situação do Veículo, 
Locação Veículo e Marca do Veículo 

  

Cadastro de Manutenção e Plano de Manutenção dos veículos    

Cadastro de Marca Pneu, Pneu e Posição Pneu   



Cadastro de Marca de Bateria, Bateria   

Cadastro de Posto de Combustível e Produto do Posto   

Cadastro de Requisição de Combustível   

Cadastro de Abastecimento   

Cadastro de Ordem de Serviço (Peças e Serviços)   

Atualização automática do hodômetro do veículo.   

Distribuição dos valores de abastecimento por localização (secretaria / divisão / setor)   

Calculo automático da média de consumo do veículo   

Controle completo de todo e qualquer veículo/maquinário que pertença ao órgão público   

Controle de requisições e abastecimento de combustíveis, óleo, lavagem e outros por 
secretaria/divisão/setor 

  

Controle de credito de combustível por bomba de abastecimento conforme posto cadastrado   

Controle de Ordem de Serviço, detalhando serviços realizados e peças utilizadas   

Controle de pneus, baterias, manutenções corretivas e preventivas, vencimento de 
licenciamento, vencimento de habilitações de motoristas 

  

Controle de uso do veiculo, detalhando o funcionário, destino e data e hora da saída/chegada   

Resumo de gastos por secretaria, por veículos, detalhando quilometragem percorrida, 
consumo, gastos com combustível, gastos com óleo, lavagem e outros, gastos com ordem de 
serviços(peças e serviços), média de quilometragem por litro e custo por quilometro em 
determinado período 

  

Resumo de média de consumo de combustível por veículo e por abastecimento   

Relatório de Abastecimento   

Relatório de Ordem de Serviço   

Relatório de Média de Abastecimento   

Relatório de Movimento Bateria   

Relatório de Movimento Pneu   

Relatório de Previsão de Manutenção   

Relatório de Custo por Veículo   

 
Sistema Gestão de Compras, Contratos e Licitação 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÃO 
 
 

 

Cadastros Auxiliares A NA 

Cadastro de Órgãos Gestores   

Cadastramento de Setor(es) relacionado(s) com o (s) seu(s) Orgão(s) Gestor(es) vinculados 
a Unidade Orçamentária 

  

Cadastramento de tipos de documento(s) necessário para a Licitação e Controle de 
Validade destes documentos 

  

Cadastramento de Credores, totalmente integrado com o Sistema de contabilidade pública, 
sem necessidade de importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para 
sincronia entre os cadastros dos sistemas. 

  

Cadastro de Documentos do Credor, com controle de vencimentos de documentos 
(certidões) 

  

Cadastramento de classificação do credor por tipo de grupo e codigo do grupo   

Cadastramento de deposito com identificação de prateleira e estante   

Cadastramento de Produtos   

Cadastro de Centro de Custo por produto, Grupo, Subgrupo e Classe   

Cadastro de Grupo de Materiais   

Cadastro de Subgrupos de Materiais   

Cadastro de Classe de Materiais   

Cadastro de unidade de medida de materiais   

Possibilitar transferência de estoque    

Cadastro de tipo de aquisição do material   

Cadastro de histórico de Obras e Serviços   

Cadastro de centro de custos de obras e serviços   

Cadastro de tipo de licitação com índice técnico em sistema de peso e índice de preço e 
tipos de julgamento 

  

Cadastro de modalidade de licitação com o valor máximo previsto em cada modalidade e 
tempo preciso de vencimento de cada uma 

  

Cadastro da Comissão de Licitação com o Nº. da Portaria, Exercício e  Decreto de 
Nomeação. 

  



Cadastro de usuários e configurações de módulos por usuários   

Cadastro de usuários autorizados para utilização das requisições por gestão e setor   

Controle de Cotas Anuais por Setor e Fonte de Recurso Financeiro para processos 
licitatórios possibilitando informar valores mensais 

  

Possibilidade de realizar Reenquadramento Orçamentário e Apostilamento.   

Requisição de Compras A NA 

Cadastro da Nota de requisições (individual)   

Cadastro dos itens da requisição, detalhando a ficha orçamentária, centro de custos e 
projeto/atividade do orçamento corrente que será onerado, caso esta requisição venha a se 
tornar um pedido de compras 

  

Autorização das requisições solicitadas, sendo possível liberar parcial ou total os itens 
solicitados, respeitando sempre os setores aos quais o usuário do sistema tem acesso. 

  

Cadastro de pedido de licitação, possibilitando selecionar todas as requisições atendidas e 
não atendidas 

  

Busca requisições existentes   

Possibilidade de copia (duplicação) de requisição   

Possibilitar informar a conta bancaria (pagadora), caso a requisição se torne uma compra   

Possibilitar informar a fonte de recurso financeira   

Processo de Compras e Licitações A NA 

Itens do pedido de licitação adiciona o valor previsto de cada item ou busca o valor máximo 
ou valor médio conforme configurado 

  

Cadastro do processo licitatório (abertura)   

Busca itens do pedido de licitação existentes conforme o Tipo de Grupo e Sub Grupo   

Cadastrar os requisitos necessários se a licitação for técnica e preço   

Cadastrar os documentos requeridos   

Cadastrar os credores participantes da licitação   

Cadastrar as propostas de cada participante na licitação   

Cadastro de pedido de compra   

Apuração pelo banco de preço com atualização do banco a cada nova cotação cadastrada 
ou resultado de licitação apurado  

  

Cadastro e emissão de planilha de cotação de preços a serem enviadas aos fornecedores   

Apuração das cotações de preços pelo valor médio, maior e menor valor   

Emitir orçamento média   

Emitir pedido de compra   

Emitir pedido de reserva orçamentária   

Emitir termo de referencia, com possibilidade de personalização do modelo do documento   

Relação da proposta detalhe   

Emitir aviso de licitação com possibilidade de personalização do modelo do documento   

Emitir recibo de licitação com possibilidade de personalização do modelo do documento   

Emitir edital de licitação com possibilidade de personalização do modelo do documento   

Dispor de modulo a ser disponibilizado para os fornecedores (instalador), com o qual será 
possível realizar os lançamentos e impressão da proposta detalhe (preços) que será 
gravada com recursos criptografados de forma que somente o sistema de compras e 
licitações o possa ler e importar as propostas dos fornecedores, evitando assim a re-
digitação destas. 

  

Apuração dos vencedores de um certame, sendo este por técnica, preço ou técnica e preço   

Emitir a ATA da licitação com possibilidade de formatar/configurar no WORD antes de 
imprimi-la  

  

Realizar sorteio dos itens empatados   

Possibilidade de informar proposta inicial por item ou por lote   

Possuir agenda de licitação possibilitando consultar processos licitatórios ativos e 
encerrados por período, processo, modalidade, tipo de grupos, setor, credor e centro de 
custo. 

  

Mapa de apuração dos itens e seus devidos vencedores   

Relação dos itens desclassificados e seus devidos motivos   

Relação de vencedores   

Relação de empenho por credores   

Relação comparativa de preços – economia obtida após a licitação    

Encerramento da licitação   

Emitir nota de pedido de empenho (empenhar na contabilidade) para os itens licitados.   

Emitir autorização de fornecimento para os itens empenhados.   



   

Pregão Presencial A NA 

Cadastro de participantes credenciados   

Cadastro de representantes   

Organizar pregões por situação: futuros, em andamento, suspensos, encerrados ou 
desertos 

  

Realizar pregões por item ou por lotes   

Importar as propostas iniciais dos fornecedores dos sistemas de cotação eletrônica 
(proposta de preços) 

  

Possibilitar que a proposta inicial possa ser informada por item ou lote, não importando se o 
pregão esta dividido individualmente em itens, ou agrupando os itens em lotes 

  

Manter integração com o processo de compra   

Desclassificar para fase de lance os licitantes com oferta superior a 10% do menos valor 
ofertado  

  

Classificar para a fase de lance no mínimo 3 licitantes, independente do valor ofertado   

Permitir desclassificar licitantes   

Permitir habilitar licitante   

Registrar fase de lances por rodada   

Permitir que o Pregoeira configure a diferença mínima percentual entre os lances   

Permitir configurar aceite de lance a maior do menor valor ofertado   

Permitir fracassar o item   

Permitir reativar o item   

Possuir etapa de negociação com os ganhadores por item   

Emitir a ata do pregão   

Emitir anexos das propostas iniciais, oferta de lances e classificação.   

Registro de Preços A NA 

Modulo totalmente integrado com o Sistema de Compras, sem necessidades de 
importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia entre os 
Cadastros dos Sistemas. 

  

Modulo da ata, previsão de consumo, autorização de fornecimento e registro da ata, 
conforme disposto no decreto presidencial 3.931 de 2001. 

  

Modulo web para previsão de consumo, onde cada secretaria possa realizar previsão de 
consumos. 

  

Consolidação e importação automática das previsões, tornando as mesmas um pedido de 
compras, para continuidade ao processo. 

  

Emissão da Ata de Registro de preços, com todos seus itens   

Emissão da previsão da ata de registro de preços consolidada, contendo a previsão de 
todas as secretarias, já agrupada. 

  

Emissão da previsão da ata de registro de preços para somente uma secretaria.   

Banco de Preço A NA 

Registro de preços médios praticados dos produtos, catalogados de processos de compras 
do próprio órgão e externos, que servirão de formação de preço base (estimativa), 
substituindo assim, quando necessários as cotações.  

  

Catálogo automático do banco de preços praticados será pelo próprio órgão, não havendo 
assim necessidade de re-digitação. 

  

Emitir relatório da composição do banco de preço, contendo no mínimo, os três últimos 
preços que compuseram a média adotada como valor de referência 

  

Emitir relatório de orçamento médio    

Possibilidade de informar processos licitatórios de outros órgãos públicos, ou tabelas de 
preços da iniciativa privada (Banco de Preços) 

  

Autorização de Fornecimento A NA 

Modulo WEB, onde cada unidade gestora pode realizar solicitações de produtos já licitados.   

Modulo totalmente integrado com o Sistema de Compras, sem necessidades de 
importação/exportação ou quaisquer outros processamentos para sincronia entre os 
Cadastros dos Sistemas. 

  

Permitir usuário acompanhar os saldos dos itens do processo    

Emitir e imprimir documento da solicitação de fornecimento   

Configuração individual de senha por usuários e direitos de acessos por gestão e Setor, 
podendo definir o que cada usuário pode acessar 

  



Controle de acessos de usuários por grupo de usuários   

Funções Diversas A NA 

Relatórios com possibilidade de visualização em tela, sem necessidade de impressão dos 
mesmos 

  

Possibilidade de consulta em todos os cadastros por quaisquer campos   

Possibilidade de exportação dos dados consultados em formato texto ou Word   

Possibilidade de exportação dos dados consultados em formato texto, Word ou Excel   

Configuração individual de senha e direitos de acessos por usuários, podendo definir por 
objeto (botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

  

Controle de acessos de usuários por grupo de usuários   

Informar ao usuário ou grupo de usuário a periodicidade de expiração de senha, limitar dias 
e horas por dias nos quais o usuário pode acessar o sistema. 

  

Configurar período de expiração automática, caso o usuário não acesse o sistema em um 
determinado período. 

  

Acesso remoto a base de dados pelo sistema   

Auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) realizadas no Banco de 
dados, detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e posterior a 
transação 

  

Visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios.   

 
Sistema de Gestão de Compras e Licitação – Cotação WEB 
 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
COTAÇÃO WEB 

  

Funcionalidades A NA 

Modulo 100% WEB que possibilite aos fornecedores cadastrados informar as cotações de 
preços dos pedidos de compras em andamento 

  

Garantir que somente fornecedores cadastrados tenham acesso às cotações disponibilizadas 
especificamente para ele, por meio de seu usuário e senha. Garantido que outro fornecedor 
não tenha informações sobre os valores cotados por outros 

  

Sincronismo das informações com o Banco de Dados do sistema de compras e licitações, de 
forma que após o lançamento de cada item da cotação, este já esteja atualizado no banco de 
dados da Câmara, sem necessidade de importação/exportação ou processamentos adicionais 

  

Enviar email notificando o fornecedor sobre novas cotações de preços disponibilizadas para 
ele, bem como cotações com prazo a vencer, em que o mesmo ainda não tenha informado os 
preços 

  

Impressão da cotação de preços, com valores informados.   

Consultar cotações já realizadas para o fornecedor   

 
Sistema de Gestão de Compras e Licitação – Requisições WEB 
 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
REQUISIÇÕES WEB 

  

Funcionalidades A NA 

Modulo 100% WEB, que possibilita o cadastro e consulta de requisições de itens e serviços, 
detalhando a ficha orçamentária, centro de custos e projeto/atividade do orçamento corrente 
que será onerado, caso esta requisição venha a se tornar um pedido de compras 

  

Consulta estoque, onde o usuário só possa ver o saldo dos depósitos liberados para seu perfil   

Autorização das requisições solicitadas, sendo possível liberar parcial ou total os itens 
solicitados, respeitando sempre os setores aos quais o usuário do sistema tem acesso 

  

Possibilidade de informar a conta bancaria (pagadora) caso a requisição se torna uma compra   

Possibilitar informar a fonte de recursos financeira   

 
Sistema Gestão de Almoxarifado 
 

 
MÓDULO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADOS 
 

  



 

Funcionalidades A NA 

Cadastro de Entrada de Produtos por processo, autorização de fornecimento ou nota fiscal, 
sendo que com isso não haja necessidade de digitação de todos os itens. 

  

Cadastro de Locais de Entrega por secretaria   

Validar para que na entrada só possa ser lançadas produtos vinculados ao processo e 
fornecedor em questão, não possibilitando também divergência do valor do item registrado no 
certame. 

  

Configurar estoque mínimo e ponto de compra por depósito   

Cadastro de deposito, estante e prateleira por setor e gestão.   

Cadastro automático dos Itens da nota de Entrada num deposito, estante e prateleira padrão, 
configurado por secretaria. 

  

Transferência entre depósitos    

Cadastro de pedido de compra   

Emitir balancete de produtos, onde conste saldo anterior, movimentação no período e saldo 
final, dos produtos selecionados. 

  

Relatório curva ABC da movimentação de produtos   

Resumo de estoque, onde seja apresentada de forma resumida (sintética) a posição do 
estoque nos depósito. 

  

Relatório de estoque por depósito, constando todos os produtos vinculados ao depósito em 
questão, com opção de listar produtos com ou sem saldo em estoque. 

  

Relatórios de histórico de produtos constando todas as movimentações sofridas por um 
produto em um determinado tempo 

  

Permitir cadastrar tipos de unidades de medidas diferentes (ex.: comprar em caixas, armazenar 
em unidade). 

  

Emitir saída por requisição.   

Estrutura para gerenciar inventário do almoxarifado. Selecionando os produtos aleatoriamente.   

Deve atender na integra a NBCASP   

 
Sistema de Controle de Protocolo e consulta de Processos WEB 
 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO 
  

Funcionalidades A NA 

Encaminhamento de processos, em vários pontos de entrada ou opcionalmente centralizado no 
protocolo geral; 

  

Emitir etiquetas de protocolo, contendo Número do Processo, data, nome do autor e assunto;   

Consulta ao andamento do processo por diversos critérios, inclusive permitindo combinação 
desses (código do requerente, nome, número do processo, órgão, assunto, data de protocolo, 
data de arquivamento, data de trâmite, etc.); 

  

Inclusão de pareceres relativos ao processo, controlando as fases e os prazos, bem como os 
responsáveis por cada fase; 

  

Manter histórico do processo em toda sua vida útil, principalmente dos valores neles envolvidos 
(separadamente por: valor principal original, multa, juros e correção monetária); 

  

Tabela de valores das taxas a serem cobradas;   

Rotina de arquivamento de processos;   

Relação de processos por situação: parados e em atraso   

Relatórios referentes a estatísticas    

Emissão de Guias para Pagamento em determinados Serviços   

Arquivo Morto   

Guia de Remessa para Controle do Recebimento / Envio dos Processos   

Funções Diversas A NA 

Visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios   

Consulta em todos os cadastros por quaisquer campos   

Exportação dos dados consultados em Formato Texto ou Word   

Exportação dos Relatórios em Formato Word   

Configuração Individual de Senha e Direitos de acessos por usuários, podendo definir por 
objeto (botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

  

Controle de acesso de usuário por grupo de usuário   

Possibilidade de informar ao usuário ou grupo de usuário a periodicidade de expiração de   



senha, limitar dias e horas por dias nos quais o usuário pode acessar o sistema; 

Configurar período de expiração automática, caso o usuário não acesse o sistema em um 
determinado período 

  

Possibilidade de acesso remoto a base de dados, pelo sistema   

Auditoria de todas as transações (inclusão, alteração e exclusão) realizadas no Banco de 
dados, detalhando data, hora, usuário, cadastro e valor do campo anterior e posterior a 
transação 

  

 
MÓDULO DE GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO 

  

CONSULTA DE PROCESSO – WEB A NA 

Modulo WEB, que permita realizar consultas de processo de forma rápida, permitindo visualizar 
as informações do processo, os setores que o mesmo já passou. 

  

Modulo totalmente integrado com o Sistema de Protocolo   

Permitir realizar a consulta por nome do cidadão, CPF/CNPJ ou número do processo   

Permitir a visualização dos detalhes do processo apenas a cidadãos autorizados através de 
senha eletrônica  

  

A senha eletrônica deverá dar acesso as informações e andamentos de sua solicitação junto a 
Câmara.  

  

Emitir uma nova senha ao e-mail do cidadão caso este tenha esquecido.   

Permitir visualizar as informações do processo, podendo ser visualizado a data, hora, usuário e 
despacho realizado entre a troca de informações entre os setores, andamento por andamento. 

  

Permitir que a Câmara escolha quais processos podem ser consultados pela internet.   

 
Sistema de Gestão de Recursos Humanos e folha de Pagamento 
 
 

MÓDULO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 
  

Especificação – Sub-Item A – Dados Pessoais A NA 

Ficha do Funcionário   

Listagem de Endereços de Funcionários Ativos e não Ativos   

Listagem de Conferência de C.P.F e P.I.S   

Listagem de Conta Bancária   

Aniversariantes do Mês   

Controle de Documentação do Funcionário – Localização no Arquivo Municipal   

Especificação – Sub-Item B – Dados Profissionais A NA 

Ficha Funcional (Tipo de Provimento, Cargo, Função e Exoneração/Revogação – Com 

Histórico Funcional) 

  

Ficha de Informação Para o Tribunal   

Lotação e Localização do Funcionário (Com Histórico Evolucional)   

Exportação de Dados Para Abertura de Contas e Rotina para Geração de Crédito em C/C 

(Banco do Brasil, Caixa Econômica e HSBC) 

  

Importação de Dados de Contas Bancárias (Banco do Brasil, Caixa Econômica, HSBC)   

Informação sobre Estágio Probatório   

Informação sobre Aposentadoria   

Relatório – Ficha Profissional   

Relatório – Ficha Profissional & Dados Pessoais   

Relatório – Ficha Funcional (Dados Pessoais, Profissionais, Funcional, Lotação, Localização, 

Férias, Etc.). 

  

Relatório – Listagem de Profissionais e Cargos   



Relatório – Listagem de Categorias e Cargos   

Relatório – Opção de Divisão de Impressão por Secretaria   

Relatório – Exportação de Dados Para Word e Formato TXT   

Especificação – Sub-Item C – Cadastros Auxiliares A NA 

Cadastro de Escolaridade do Funcionário   

Controle de Averbação por Tempo de Serviço   

Cadastro de Vantagem Financeira   

Cadastro de Observações   

Cadastro de Ação Alimento (opção de descontar no 13º)   

Controle de Emissão de Documentos   

Controle dos Períodos Aquisitivos   

Controle de Faltas   

Controle de Licenças   

Controle de Férias Prêmio   

Programação de Férias   

Escala de Serviço   

Especificação – Sub-Item D – Tabelas A NA 

Cidades e Estado   

Banco e Agencia   

Nacionalidade   

Local Para Contabilização   

Gestão, Secretaria, Divisão e Setor   

Cadastro Contábil   

Empenho   

Vínculo   

Grupo de Cargos e Cadastro de Cargos   

Eventos   

Fórmulas   

Provimento   

Licença   

Documentos   

Mudança de Nível e Desligamento   

Localidade e Sindicato   

Previsão de pessoal por setor   

Ordem de Impressão de Holerite   

Dias para Calculo de Férias   

Tipos de Deficientes   

Turno de Trabalho   

Tipo de Arquivo de Documentos, Arquivo de Documento   

Dias em Estagio Probatório   

Especificação – Sub-Item E – Previsão Orçamentária A NA 



Realiza previsão orçamentária de todos os meses do Ano por setores   

Cadastro de Contas Contábeis   

Vinculo do Empenho ao Plano de Contas e Evento   

Especificação – Sub-Item F – Serviços Bancários A NA 

Remessa de abertura de Contas Bancárias – Padrão DEB473 Febraban   

Remessa de Inscrição no Pasep   

Cadastro de Empresa (Instituição Bancária)   

Consignação – Remessa e Retorno   

Especificação – Sub-Item G – Vale Transporte A NA 

Controle de Vales por Linhas de ônibus com Quantidade e Valor de Passes   

Controle de Feriados   

Previsão de Passes de ônibus para os Funcionários   

Controle Individual de Passes   

Especificação – Sub-Item H – Configuração de Documentos A NA 

Evolução Funcional   

Férias   

Faltas   

Certidão de Tempo de Serviço   

Ação Alimento   

Lotação   

Localização   

Especificação – Sub-Item I – Empréstimos Consignados A NA 

Autorização de Empréstimo Consignado em Folha – Cálculo de Limites   

Cadastro de Instituições Financeiras vinculado com Evento   

   

Especificação – Sub-Item J – Movimento  A NA 

Parametrização do Movimento: por Data, com Salário Mínimo Padrão (Governo e Câmara), 

Valor padrão Vale Transporte, Valor padrão Dedução I.R.P.F , e Gratificações por Função. 

  

Tabelas de: Salário por Categoria, Piso Salarial, Limite de Eventos   

Controle de Índice de Correção   

Integração de Movimento de data anterior, com opção de tabelas a serem integradas e 

percentual de aumento de salário 

  

Digitação de Eventos para Funcionários Individualmente   

Digitação Automática de Eventos por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 

Final e Todos os Funcionários) 

  

Geração de Arquivo para Cassems   

Digitação de Movimento de Outra Empresa para INSS e IRRF   

Digitação e Calculo de Movimento para Fins de Aposentadoria   

Importação de Arquivo de Retenção de INSS dos Credores do Sistema de Contabilidade   

Calculo e Lançamento Automático de Movimentos Retroativos independente do movimento 

mensal no Movimento Atual 

  



Especificação – Sub-Item K – Cálculo A NA 

Movimento Mensal Normal   

Movimento de Exoneração por Data   

Movimento de Adiantamento   

Complemento Mensal   

Adiantamento 13º Salário   

Complemento 13º Salário   

Cadastro de Pagamento por Etapas   

Especificação – Sub-Item L – Consultas A NA 

Consulta de Movimento Mensal   

Consulta de Salário Líquido   

Especificação – Sub-Item M – Relatórios A NA 

Relatório de Cálculo Espelho e Calculo Espelho Resumido filtrado por: Secretaria, Divisão, 
Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final, e Todos 

  

Relatório de Movimento por Evento   

Termo de Responsabilidade – Salário Família (Funcionário e Filtrado)   

Listagem Para INSS (Individual, Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final e 
Todos os Funcionários) 

  

Impressão de Holerites – Opção de etapas específicas Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, 
Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Relatório de Folha de Freqüência - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula 
Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Emissão de Planilha de Lançamento - Filtrada por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, 
Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Relatório de Evolução Funcional - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula 
Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Relatório de Movimento Financeiro (Mês a Mês) Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, 
Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Relatório de Tempo de Serviço - Filtrado por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula 
Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Previsão de Mudança de Nível - Filtrada por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula 
Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Previsão de Férias   

Previsão de Aumento   

Certidão de Tempo de Serviço   

Declaração de Tempo de Contribuição junto ao INSS   

Termo de Responsabilidade Salário Família - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, 
Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Emissão de Cheques   

Termo de Rescisão de Contrato   

Exportar Consultas – Através de Script SQL   

Especificação – Sub-Item N – Gerencial A NA 

Resumo da Folha Evento para o Setor de Contabilidade - Filtrado por (Secretaria, Divisão, 
Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Resumo da Folha Gerencial - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial 
e Final e Todos os Funcionários) 

  

Relatório de Funcionário da Folha (Por diversos filtros de busca)   

Relatório de Funcionários Admitidos e Demitidos no Mês   

Relatório de Funcionários Afastados e Retornados de Licença   

Relatório de Funcionários da Folha por Vínculo - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor,   



Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

Relatório de Total de Vínculos por Cargo   

Relatório de Consignação em Folha   

Relatório de Eventos Calculados a maior e a menor   

Relatório do Resumo Analítico da Contabilidade por Secretaria   

Relatório do Resumo Analítico por Evento e Evento 6 meses - Filtrados por (Secretaria, 
Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e Final e Todos os Funcionários) 

  

Demonstrativos Sintéticos por: Secretaria, Setor, Evento   

Demonstrativa Simulação X Mensal   

Relatórios para Contabilidade 
Resumo da Folha contábil - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 
Final e Todos os Funcionários) 
Total por Vínculo 
Pagamento Ação Alimento - Filtrados por (Secretaria, Divisão, Setor, Vinculo, Matricula Inicial e 
Final e Todos os Funcionários) 

  

Gráfico – Por Funcionário e Por Evento   

Especificação – Sub-Item O – Governo A NA 

Cadastro da Emissão da Cédula C   

Gera Arquivo para SEFIP/INSS   

Gera Arquivo para RAIS   

Gera Arquivo para DIRF   

Especificação – Sub-Item P – Controle de Cursos A NA 

Controle de Cursos realizados pelos funcionários   

Especificação – Sub-Item Q – Utilitários A NA 

Exportação de Holerites para Banco ou Gráfica   

Geração de Arquivo Autarial    

Geração de Arquivo para INSS – Auditoria   

Geração de senha para Holerite Web   

Transferência de Lotação e Localização   

Transferência de Funcionário de Empresa   

Especificação – Sub-Item R – Ferramentas Gerais A NA 

Possibilidade de visualização em tela, sem necessidade de impressão de todos os relatórios   

Possibilidade de consulta em todos os cadastro por quaisquer campos   

Possibilidade de exportação dos dados consultados em Formato Texto ou Word   

Possibilidade de exportação dos Relatórios em Formato Texto, Word ou Excel   

Configuração Individual de Senha e Direitos de acessos por usuários, podendo definir por 

objeto (botão, campo) o que cada usuário pode acessar 

  

Auditoria de todas as transações realizadas no sistema   

Holerite Web A NA 

Emissão de Holerite através da Internet. Identificando funcionário por CPF, PIS ou Matricula e 
possibilitando a seleção do Mês/Ano para emissão do Holerite.  Permitindo alteração de senha. 
Visualização em formato PDF. 

  

Comprovante de Rendimento Web A NA 

Modulo Externo ao Sistema de Recursos Humanos para emissão de Comprovante de 
Rendimentos (Cédula C) através da Internet. Identifica funcionário por CPF, PIS ou Matricula e 
possibilita seleção do Ano para emissão do Comprovante.  Com emissão da Declaração Anual 

  



de Rendimentos e Cadastro Ficha Limpa, conforme lei Municipal.  Permite alteração de senha. 
Visualização em formato PDF 

 
 
 
 
 
 
 

   Brasilândia/MS, _____ de __________ de 2021. 
 
 
 
____________________________ 
 
XXXXXX 
Comissão Especial de Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
                        (Nome da Empresa)_______________, C.N.P.J. n° 
________________, sediada_____(endereço completo)_____________________, 
por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do 
inciso VII, artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os 
requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial n° 01/2021 – 
Processo nº 02/2021. 
 
 
 

__________/MS, _____ de ___________ de 2021. 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e C.N.P.J. 
 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA 

Estado de Mato Grosso do Sul 

 

 
AL. PROFº ARTHUR HOFIG,1175 – Jardim Camargo – CEP: 79.670-000 – BRASILÂNDIA – MS 

Tel (67) 3546 – 1204 – e-mail: cmbrasms@gmail.com 
 

 

 
ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MENOR 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2021 - PROCESSO nº 02/2021 
 
 
 
Declaro que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 
1.999. 
 
 
 
 
 

__________/MS, ______ de _______________ de 2021. 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura e nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

E QUE CONHECE E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL 
 

 
Pregão Presencial nº 01/2021          
 
Processo nº 02/2021 
 
 
 
  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que conhecemos e aceitamos os 
termos do edital, bem como declaramos a inexistência de fatos que impeçam a nossa 
empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitação, na forma determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93 
 
 
 
 
 

  ____________________-MS, ____/_________________/2021. 

 
 
 
 
______________________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
___________________________________________________ 

i. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 
 
 
 
___________________________________________________ 

ii. Nº DO CNPJ/MF DA EMPRESA 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ 
n°_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_______________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 
_________________ expedida pela SSP/__ e de CPF n° _________________ e de seu 
Contador Responsável ____________ portador (a) do CRC nº ________________ 
DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial n° 01/2021, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente 
data, é considerada: 
 
(  )  MEI, conforme Lei Complementar n° 123/2006; 

 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n° 123/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lei Complementar n° 123/12006. 
 
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

(localidade)_______, de ____________de 2021.  
 
 
 
___________________________ _________________________                                   
(Representante Legal empresa)                            Contador/Técnico e nº. CRC 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a 
condição jurídica da empresa licitante. 
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ANEXO X 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

fornecimento de licenças de uso de software aplicativos (cessão de uso) com módulos 

integrados de contabilidade, compras, licitação e contratos, almoxarifado, controle de 

protocolo e recursos humanos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de 

Brasilândia/MS. A prestação dos serviços compreende: 

1 - Fornecimento de licenças de uso de softwares aplicativos (cessão de uso) com 

serviços de suporte técnico e a atualização das licenças;  

2 - Implantação, Treinamento e Conversão de banco de dados. 

 
Atestamos que a empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
..............................................., localizada na (Rua, Avº)......................................., 
nº.........., Bairro......................................................, na Cidade de 
.........................................., neste ato representada por 
........................................................, brasileiro, estado civil, profissão, inscrito no CPF/MF 
nº.............................e no RG nº..............................., realizou visita técnica na Câmara 
Municipal de Brasilândia/MS, estando, portanto, ciente dos serviços a serem prestados, 
inclusive realizou analises e verificação dos bancos de dados a serem migrados, estes 
relacionados no Anexo IV, bem como de todo hardware disponível, atendendo assim, as 
exigências contidas na Pregão Presencial nº 01/2021 – Processo nº 01/2021. 
 
 
 
 
Local e data......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Identificação e assinatura do Setor de Licitações  
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