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 EDITAL Nº 12 DO PREGÃO Nº 001/2020 

PROCESSO Nº: 020/2020 

 

1 - PREÂMBULO 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAETÉ – MG realizará licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, em sessão pública do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na sede da Autarquia localizada à Rua Monsenhor 

Domingos, nº: 242- Bairro Centro - Caeté-MG - CEP: 34.800-000 no dia  27/05/2020  às 09:00  horas. Não havendo 

expediente na data marcada a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e  

local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível. 

 

O Edital será disponibilizado no site www.saaecaete.mg.gov.br e/ou pelo e-mail compraslicitacao@saaecaete.mg.gov.br. 

 

 Este processo será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho  de  2.002,  pelo Decreto Municipal nº 229 de 30/12/2010 que 

institui a modalidade de PREGÃO no Município e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/93 e LC-123 de 14/12/2006 e 

LC-147 de 07/08/2014, observando-se supletivamente outras legislações aplicáveis e não colidentes. 

 

As licitantes proponentes que tiverem dúvida sobre qualquer aspecto técnico inerente ao objeto deste Pregão ou sobre os 

procedimentos adotados na presente licitação pública, deverá formular sua questão por escrito e enviá-la à Comissão de 

Licitações, até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para abertura dos envelopes, através do correio eletrônico 

comissaolicitacao@saaecaete.mg.gov.br. 

 

Serão respondidas também por escrito, as questões recebidas pela Comissão de Licitações e as respostas serão divulgadas no 

site do SAAE – www.saaecaete.mg.gov.br ou comunicadas pelo correio eletrônico comissaolicitacao@saaecaete.mg.gov.br 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 17.122.0030.2.050.000 Manutenção dos Serviços Administrativos-3.3.90.40.00-

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica-3.3.90.40.02- Locação de Softwares– do 

orçamento de 2020. 

             

2 – DO OBJETO 

2.1- Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa para fornecimento de solução de Software de 

Gestão para Administração Pública Municipal, para uso da Autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, nas 

áreas de Contabilidade, Orçamento LOA, Tesouraria, Informações Automatizadas, LRF, Licitações e Compras de Materiais 

e Serviços, Almoxarifado, Patrimônio, Administração de Frotas, Pregão Presencial, Gestão de Pessoal, e-social e Portal da 

Transparência, com atualização no mínimo mensal de cada sistema, que garanta as alterações legais exigidas pelas leis em 

vigência a serem aplicadas no âmbito de funcionamento do software, bem como manutenção no mínimo mensal contendo 

melhorias corretivas e evolutivas; prestação de serviços de suporte técnico; conversão, implantação e treinamento nas áreas 

relacionadas, conforme descrição detalhada neste documento. 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar do presente PREGÃO todas e quaisquer empresas regularmente constituídas, especializadas no 

ramo do objeto licitado, desde que atendam às condições estabelecidas neste instrumento convocatório e aos requisitos da 

legislação específica e estejam devidamente cadastradas no SAAE Caeté-MG, nos termos do item 3.7 deste Edital. 

3.2 – As empresas interessadas em participar desta licitação deverão retirar o edital e seus Anexos, pelo site oficial do SAAE 

– www.saaecaete.mg.gov.br, solicitá-lo pelo e-mail compraslicitacao@saaecaete,mg.gov.br ou retirá-lo no endereço 

supracitado no preâmbulo deste edital. 

3.3 – As licitantes proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e particulares 

do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo de seu 

cumprimento e do integral adimplemento do Contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores neste sentido, sendo que 
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 o protocolo dos envelopes contendo a documentação e proposta comercial será considerado como total aceitação das 

cláusulas editalícias. 

3.4 - Os casos de impedimento de participação de licitação, direta ou indiretamente, são os especificados no Art. 9º da Lei 

8.666/93 com suas posteriores alterações, bem como as que se enquadrarem em uma das situações a seguir: 

a) pessoa física ou empresa em regime de subcontratação; 

b) em recuperação judicial ou que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

c) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

d) que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com o SAAE  de Caeté - MG, durante o prazo 

da sanção aplicada; 

3.5 - A observância das vedações do subitem 3.4 deste edital é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 

descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

3.6- É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão, sendo permitida a subcontratação parcial dos serviços, quando 

previamente autorizada pelo SAAE, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificação técnica, que não 

poderão ser subcontratadas. 

3.7 - DAS CONDIÇÕES PARA CADASTRAMENTO 

3.7.1 - Será admitida a participar da licitação, a empresa que satisfaça todos os requisitos a seguir indicados: 

a) Contrato social e sua última alteração contratual; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação da certidão negativa, ou positiva com 

efeito negativo; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da certidão 

negativa ou positiva com efeito negativo, conforme Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho;  

e) Carta de Credenciamento fornecida pelo representante legal da empresa (ANEXO III); 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).        

g) Certidão simplificada e declaração de enquadramento conforme ANEXO (se for ME e EPP) e quiser fazer uso da Lei nº 

123/2006. No caso de microempreendedor individual – MEI esta certidão será substituída por uma declaração do 

contador conforme ANEXO do anexo. 

 

            

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

4.1 – A licitante proponente deverá apresentar no local, dia e hora estabelecidos neste Edital, dois envelopes distintos, 

opacos, indevassáveis, colados e rubricados nos lacres pelo representante legal ou credenciado da empresa licitante, 

contendo na parte frontal externa, respectivamente, os seguintes dizeres: 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAETÉ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

(Razão Social da empresa licitante) 

ENVELOPE Nº: 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO Nº: 001/2020 

ABERTURA: ...../....../...... ÁS ....:..... 

CNPJ: 

Fone: 

E-mail: 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAETÉ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

(Razão Social da empresa licitante) 

ENVELOPE Nº: 2 – “DOCUMENTAÇÃO” 

PREGÃO Nº: 001/2020 

ABERTURA: ...../....../...... ÀS ....:..... 

CNPJ: 

Fone: 

E-mail: 

 

4.2 - Os documentos de habilitação contidos no Envelope nº 02 e a Proposta Comercial contida no Envelope nº 01, deverão 

ser apresentados preferencialmente numerados na ordem prevista neste Edital e rubricados pelo licitante proponente 

preferencialmente. 

4.3 - Os documentos exigidos no Envelope nº 01 - “Proposta Comercial”, deverão ser apresentados preferencialmente em 

papel timbrado da empresa ou papel ofício contendo o seu carimbo identificador preferencialmente, devendo ser redigidos 

de forma clara e inequívoca, computadorizados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rejeitando-se aquelas escritas à 

margem ou fora do seu corpo, devendo ser datados e assinados pelo representante legal da licitante. 

4.4 - O SAAE, não se responsabilizará por envelopes de "Documentação" e "Proposta Comercial" endereçados via postal ou 

por outras formas, entregues em local diverso do Departamento de Licitações e Compras, e que, por isso, não cheguem na 

data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório. 

4.5 - Não será considerada a apresentação de qualquer referência à Proposta Comercial junto da Documentação. 

4.6 - Os envelopes lacrados serão rubricados por todos presentes na sessão inaugural da licitação. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO DOS LICITANTES NO CERTAME 

5.1 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, o qual, após regular comprovação dessa condição, munido 

de credencial e de documento de identidade de fé pública, poderá, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como 

também intervir nas diversas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada para todos os efeitos. 

Nenhum representante legal poderá representar mais de uma empresa nesta licitação. 

5.1.1 - A legitimidade da representação deverá ser demonstrada separadamente, antes da abertura dos envelopes, por um dos 

seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, 

acompanhados de cópia da cédula de identidade ou de outro documento de identificação com foto: 

a) Se proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no caso de firma individual; ou em se 

tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da 

administração/diretoria em exercício), onde estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, entendido 

que, no caso de a representação exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente deverá estar munida 

de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento público ou particular.  

b) Se procurador: instrumento público ou particular de procuração, outorgada pela empresa licitante, acompanhado do ato 

constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto ou documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de 

prova da administração/diretoria em exercício. 

5.1.2 - A falta de apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos à representatividade não implicará em 

inabilitação da licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar nesta licitação e apresente lances. 

5.2 - Somente poderá usar da palavra, dar lances, apresentar reclamações, assinar atas e lista de presença, bem como 

renunciar ao direito de interpor recurso, os representantes legais/credenciados, que deverão apresentar, por escrito, as 

observações e manifestações que julgarem necessárias. 

5.3 – Se a empresa licitante não for participar da sessão do Pregão poderá enviar os envelopes das propostas e da 

documentação de habilitação abrindo mão de formular propostas e lances verbais, interpor recursos e de praticar qualquer 

outro ato inerente a este certame. 
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 6 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1 - O Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” deverá conter obrigatoriamente: 

- Relatório de especificação/planilha de quantidades - Anexo I e 

- Proposta Comercial - Anexo II. 

6.1.1 - A proposta comercial - Anexo II e o relatório de especificação - Anexo I, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, 

segundo modelo integrante deste edital, datados e assinados pelo representante legal ou preposto credenciado da empresa, 

preferencialmente em impresso próprio da licitante, dentro do envelope nº 1- PROPOSTA COMERCIAL e deverá preencher 

os seguintes requisitos: 

a) Estar redigida em língua portuguesa, devidamente assinada pela autoridade competente ou seu representante legal; 

b) Os preços ofertados deverão estar expressos em moeda corrente nacional, explicitados unitariamente e no seu valor total, e 

conterão obrigatoriamente todas as incidências que sobre eles possam recair; 

c) Serem firmes, incondicionais e irretratáveis, devendo ser apresentadas de forma legível, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, datilografadas ou digitadas e devidamente assinadas em todas as suas páginas pelo representante legal da 

proponente; 

d) Valores rasurados ou termos estranhos culminarão na desclassificação da proponente; 

e) O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes de propostas e, em 

caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo estabelecido; 

f) Esgotado o prazo de validade da proposta, será consultado o proponente a respeito, considerando-se prorrogado o mesmo 

por igual período se não houver manifestação no prazo de 03 (três) dias úteis; 

g) A proposta deverá atender as exigências do Edital, sendo que, quaisquer inserções em desconformidade com esse, serão tidas 

e havidas como inexistentes aproveitando-se a proposta no que atender ao instrumento convocatório. 

6.2 - Nos casos em que a Comissão de Licitação constatar a existência de erros numéricos no Relatório de 

Especificação/Planilha de quantidades e na Proposta Comercial apresentados pela licitante, serão procedidas às correções 

necessárias, obedecidas as seguintes disposições: 

a) Havendo divergência entre o valor total do item e o produto do respectivo valor unitário com o quantitativo correspondente, 

a Comissão procederá à correção do valor total da Planilha; 

b) Havendo divergência entre a somatória dos totais de cada item da Planilha e o total geral, o total será corrigido; 

c) Havendo divergência entre o valor total da Planilha e o valor expresso na proposta, prevalecerá o valor total da Planilha; 

d) Havendo divergência na Proposta Comercial, entre o valor expresso por extenso e o valor expresso em número ordinal, 

prevalecerá o valor por extenso. 

6.3 - A Proposta Comercial deverá satisfazer na forma e no conteúdo as exigências deste instrumento convocatório, 

especialmente o seguinte: serem datados e assinados pelo representante legal da empresa proponente, constar o nome 

completo e identificação do signatário, o endereço completo e atualizado da licitante, o número de inscrição no CNPJ, 

telefone e FAX se houver. 

6.4 - Os preços deverão ser cotados incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com impostos, taxas, fretes e as 

despesas decorrentes da execução dos serviços, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 

responsabilidade da empresa vencedora, não podendo o proponente exercer pleitos de acréscimos posteriores, após a 

abertura da Proposta, sem prejuízo das possibilidades previstas em lei. 

6.5 - A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições estabelecidas neste Edital, sujeitando-se a 

licitante às sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

 

7 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

7.1 - O envelope contendo a documentação para habilitação deverá ser apresentado da seguinte forma: Envelope nº 2 - 

“DOCUMENTAÇÃO”, contendo, obrigatoriamente, os informes relacionados neste Termo, que dizem respeito à 

habilitação institucional e legal da licitante proponente, os quais, se não forem apresentados pela via original, deverão ser 

apresentados em cópias legíveis autenticadas por cartório competente ou cópias simples a serem autenticadas por servidor da 

Administração ou publicação oficial, com vigência plena até a data fixada para sua abertura. 

7.2. Será habilitada a empresa que apresentar os seguintes documentos, através de índice ou seguir a ordem descrita, 

preferencialmente: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, inclusive a última alteração (se houver), devidamente registrados, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores. Registro comercial, no caso de empresa individual. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) Certidão Conjunta PGFN/RFB, relativa aos demais tributos administrados pela Receita Federal Brasileira (PGFN), 

inclusive contribuições previdenciárias; 

d) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela 

Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débito Estadual emitida pelo Estado sede da empresa licitante; 

f) Certidão Negativa de Débito Municipal emitida pelo órgão fazendário da sede da empresa licitante; 

g) Declaração firmada pela licitante em conformidade com o estatuído no Artigo 1º do Decreto Federal nº 4.358 de 

05/09/2002 que regulamentou a Lei Federal nº 9.854 de 27/10/1999, explicitando que não emprega menor de 18 anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 anos, com a ressalva da condição de aprendiz, de 

acordo com o Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal - conforme modelo Anexo V; 

h) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante interessada, datada 

de, no máximo, 180 (Cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua emissão; 

i) Certidão Simplificada - expedida pela junta comercial da sede da empresa licitante interessada, com data de emissão de 

no máximo 180 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão; 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - disponível em todos os portais da Justiça do Trabalho na rede 

mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais 

Regionais do Trabalho); 

k) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte conforme Anexo VI; 

l) Declaração Negativa de Superveniência de fato Impeditivo, firmada conforme Anexo.  
7.2.1 - Se for filial da empresa interessada que cumprirá o objeto do certame licitatório, esta deverá comprovar sua 

regularidade fiscal, não bastando somente a apresentação da documentação da matriz. 

7.2.2 - A Comissão de Licitação poderá consultar o site da Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade 

da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF nº 

200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 

órgãos emissores para fins de habilitação. 

7.2.2.1 - Se procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas e ou comprovantes da situação do licitante que 

serão juntadas aos autos do processo licitatório. 

7.2.2.2 - Serão admitidas certidões positivas, com efeito negativo, no que tange aos documentos citados no item 7.2, letras c, 

d, e, f. 
7.2.3 - Os documentos mencionados neste item não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados 

por meio de papel termofax, fitas, discos magnéticos ou filmes. 

7.2.4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua emissão. 

7.2.5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste item, 

inabilitará o licitante para participação no certame. 

7.2.6 - Caso o endereço dos documentos enviados não corresponder ao endereço indicado para faturamento, o licitante 

deverá fazer esta observação no ato da proposta, indicando o endereço cujo faturamento será feito, para que a Nota de 

Empenho seja corretamente elaborada. 

7.2.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar: 

a) em nome do licitante, com o CNPJ e o endereço respectivo; 

b) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se filial, em nome da filial, exceto aqueles 

que, por determinações legais, sejam expedidos por um único estabelecimento. 
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 7.2.8 - O Licitante legalmente qualificado como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e, nos termos dos 

Arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar os documentos relativos à habilitação fiscal, ainda que 

existam pendências. 

7.2.8.1 - No caso de existência de pendências fiscais, será concedido ao Licitante, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

regularização, prorrogáveis uma única vez, por igual período, a critério do SAAE, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração do 

SAAE - Caeté, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito ou emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  

7.2.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº: 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar as licitantes remanescentes para celebrar contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

7.3 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações 

futuras ou de forma a desobrigar a sua execução. 

7.4 - A(s) declaração(ões) exigida(s) acima deverá(ão) ser apresentada(s)  preferencialmente em papel timbrado da empresa, 

ou papel comum  contendo o seu carimbo identificador  e assinada(s) por pessoa detentora de plenos poderes de 

representação legal, comprovado através do Contrato Social ou instrumento público de Procuração, transferindo ao 

signatário os poderes de representação ou Carta de Credenciamento. 

7.5 - Uma vez incluído no Processo Licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por 

cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes inabilitadas. 

7.6 - Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos que não tiverem sido entregues conforme 

determinado neste Edital e a omissão de qualquer documento acima relacionado ou o não atendimento dentro do solicitado, 

implicará na inabilitação da licitante proponente.  

7.7 - A Comissão de Licitação poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópias ou publicação em 

órgão oficial, exigir os respectivos originais para conferência, assim como, exigir o reconhecimento de firma quando houver 

dúvida quanto à autenticidade dos documentos apresentados pelos licitantes, conforme determina o § 2º do Art. 22 da Lei nº 

9.784/99. 

7.8 - A abertura do envelopes “2” contendo a documentação da primeira classificada será feita na mesma reunião de abertura 

dos envelopes “1” ou a juízo do PREGOEIRO, em data, hora e local a serem informados na sessão ou por outro meio 

formal; 

7.9 - Os documentos de habilitação das demais licitantes permanecerão em poder da Comissão Permanente de Licitação até 

o final do prazo recursal e só poderão ser retirados mediante preenchimento de recibo; 

 

8. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1– Na sessão inaugural, após a apresentação das credenciais dos representantes das empresas licitantes, o PREGOEIRO 

declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação;  

8.2- CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

8.2.1-Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o atendimento de todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

estiverem em desacordo; 

8.2.2 – O PREGOEIRO classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais; 

8.2.3 – Se não houver no mínimo 03(três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o PREGOEIRO 

classificará as melhores propostas, até o máximo de 03(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas; 

8.2.4 – O julgamento das propostas será objetivo, realizado em conformidade com a modalidade de licitação, com os 

critérios estabelecidos neste ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos; 

 8.2.5 – Primeiramente será verificado o atendimento das propostas às condições definidas neste Edital e Anexos, sendo 

desclassificadas pelo PREGOEIRO aquelas que não atendam ao instrumento convocatório, bem como aquelas que 
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 apresentarem preços simbólicos, irrisórios, excessivos, incompatíveis com os preços de mercado ou manifestamente 

inexequíveis;  

8.2.6- No julgamento das propostas adotar-se-á o critério de MENOR PREÇO; 

8.2.7 – A classificação de apenas 02(duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances 

verbais; 

8.2.8 – Em seguida, será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das licitantes 

classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; 

8.2.9 – O PREGOEIRO, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer, a cada rodada, valor 

mínimo de lance; 

 8.3 - LANCES VERBAIS: somente poderão efetuar lances os que tiverem assinado a proposta ou aqueles que tiverem 

devidamente credenciados pelos que assinaram a proposta;  

 8.3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor; 

 8.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio 

em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances; 

  8.3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo PREGOEIRO, implicará na exclusão do licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 

propostas; 

 8.3.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a empresa licitante desistente às penalidades 

aplicáveis previstas neste Edital; 

8.3.5 – O PREGOEIRO fará uma rodada de lances, convidando o representante da licitante classificada que ofereceu a 

proposta escrita de maior preço e fazer o seu lance e, em seguida, os representantes das demais classificadas na ordem 

decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a proposta de menor preço; 

8.3.6 – Depois de encerrado o Pregão e encontrados os novos valores, a(s) licitante(s) vencedora(s) entregará(ão) no prazo 

de 24(vinte e quatro) horas, à Comissão Permanente de Licitação, nova proposta de preços, atualizada; 

 8.3.7 – Pode o PREGOEIRO, após a finalização da etapa de lances, tendo obtido o menor valor, perguntar aos demais 

participantes, que não tenham tido sua proposta classificada inicialmente, se algum deles tem condição para cobrir aquele 

menor preço;  

8.4– JULGAMENTO 

8.4.1– O PREGOEIRO fará o julgamento e classificação das propostas pelo critério de MENOR PREÇO; 

8.4.2– Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O PREGOEIRO examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 8.4.3 - Caso não sejam realizados lances verbais será verificada a conformidade da proposta escrita de menor preço; 

 8.4.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital, esta poderá ser aceita; 

8.4.5 - Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, procederá abertura do envelope de habilitação da licitante 

classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação da licitante classificada em segundo lugar, O PREGOEIRO 

prosseguirá a abertura  do envelope “B” dos seguintes classificados, sucessivamente, observando o mesmo procedimento 

deste item; 

 8.4.6– No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, O PREGOEIRO convocará todas as licitantes para, 

no prazo de 03(três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação; 

 8.4.7– Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem certidões com o prazo de validade vencido ou ausente algum 

documento constante no Edital; 

 8.4.8– A decisão do PREGOEIRO somente será considerada definitiva depois de homologada e adjudicada pela autoridade 

competente;  

8.4.9 - A autoridade competente poderá a qualquer tempo desclassificar a(s) licitante(s) vencedora(s), mediante despacho 

fundamentado, sem que caiba qualquer direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, caso tenha 

conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade 

financeira, técnica ou administrativa; 
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 8.4.10– Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante 

que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

8.4.11– Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;  

8.4.12– Serão desclassificadas as propostas:  

a) Elaboradas em desacordo com os termos do Edital e seus anexos, ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais 

vigentes, ressalvados os equívocos irrelevantes que não comprometam sua clareza, desde que não prejudiquem os interesses 

da administração, a finalidade e a segurança da contratação;  

b) Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que inviabilizem o julgamento; 

 8.4.13– Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, O PREGOEIRO 

examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação 

do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 

proponente declarado vencedor do lote do qual apresentou proposta; 

 8.4.14 - Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, O PREGOEIRO deverá negociar para que seja obtido um melhor 

preço;  

8.4.15– Apurado o melhor preço, o vencedor terá o prazo de 24(vinte e quatro) horas para reapresentação da planilha de 

preços, sendo que estes devem refletir o mesmo desconto oferecido para cada um dos tipos de serviços;  

8.4.16– Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo PREGOEIRO, Equipe de Apoio e pelos licitantes;      

 

9. RECURSOS 

9.1– Declarado o vencedor, qualquer licitante credenciado poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03(três) dias úteis, contados da lavratura da ata, para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na 

respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03(três) 

dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso; 

9.4– Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05(cinco) dias úteis; 

9.5– O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 9.6– O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os 

licitantes através do correio eletrônico; 

9.7– Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o PREGOEIRO 

devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” inviolados, podendo todavia, retê-los até o  encerramento da licitação;   

 

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1– Inexistindo manifestação recursal, o PREGOEIRO adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a 

posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente; 

 10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório;  

 

11. CONTRATO 

11.1 – O contrato a ser firmado entre o SAAE e a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório, necessários à fiel execução do objeto desta licitação. 

11.2 – A licitante vencedora deverá retirar o instrumento hábil de adjudicação junto ao Setor de Licitações, em até 05 (cinco) 

dias úteis da convocação, sob pena de ser a proposta considerada deserta, sujeitando-se a licitante às penalidades previstas 

em lei e no presente Edital. 
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 11.3 – Na hipótese da adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato no prazo estipulado, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação para fazê-lo, em igual prazo, nas 

mesmas condições propostas pela primeira colocada nos termos do § 2º, do Art. 64, da Lei nº 8.666/93. 

11.4 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, 

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

 11.5 – O contrato firmado com o SAAE, não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização do Contratante, 

por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

11.6 – O contrato poderá ser rescindido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses 

previstas nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

11.7 – O SAAE reserva-se no direito de aumentar ou diminuir os serviços que figuram como objeto desta Licitação até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, mediante a formalização de Termo Aditivo. 

11.8 – O SAAE rejeitará, no todo ou em parte o bem ou serviço em desacordo com o contrato que vier a ser firmado com o 

licitante vencedor. 

11.8.1 – A empresa que vier a ser contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, por conta própria, no 

todo ou em parte, objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados, ainda que tenha sido recebido definitivamente o objeto do contrato. 

 

12. ALTERAÇÃO DO PREÇO – art. 65, Inciso II “d” da lei nº 8.666/93 

12.1– Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o 

SAAE - Caeté poderá: 

a) - Convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

b) - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados; 

c) - Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação;  

 

13. DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES 

13.1- As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 8666 de 1993. Ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciado no Cadastro de fornecedores do SAAE, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o 

licitante que: 

13.1.1- Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

13.1.2- Inexecução total ou parcial da nota de empenho, ou contrato; 

13.1.3- Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

13.1.4- Apresentar documentação falsa; 

13.1.5- Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

13.1.6- Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

13.1.7-Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.8- Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.9- Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

13.2- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SAAE, enquanto durarem os 

fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 13.1, conforme detalhado nos itens 

13.1.1 ao 13.1.9. 

13.3- A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 13.1, sempre que a administração entender que 

a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao 

erário. 

13.4- Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o SAAE poderá garantida a defesa prévia, aplicar à 

CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais 

legislações aplicáveis à espécie: 

13.4.1- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido;  
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 13.4.2. No caso de recusa pelo proponente em receber a Nota de Empenho, referente à Prestação de Serviço, objeto deste 

Edital, proposto no período previsto neste Edital, se sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do pedido, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

13.4.3- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, será aplicada multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três 

por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor dos serviços não realizados ou do valor do contrato. 

13.4.4- Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua 

execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 

obrigação assumida. 

13.4.5- 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a 

critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

13.4.6- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de empenho;  

13.4.7- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, 

calculados sobre o valor total do contrato ou nota de empenho; 

13.4.8- A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

13.4.9- As multas lançadas pela autarquia com base nos itens acima, serão deduzidas diretamente dos créditos que tiverem 

em razão da presente licitação. 

13.4.10- Em contrapartida, a Autarquia também será penalizada por eventuais atrasos de pagamentos, em atendimento à 

alínea “d”, do inciso XIV, do artigo 40 da Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores. 

13.5- Sem se limitar ao rol elencado abaixo, será motivo de encerramento contratual pelo SAAE, quando: 

a) a empresa contratada deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato; 

b) a empresa contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

c) ficar evidenciada incapacidade de a CONTRATADA cumprir as obrigações assumidas, devidamente caracterizadas em 

relatório de inspeção; 

d) por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 

e) na ocorrência dos motivos elencados no art. 78 da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

13.6- As sanções previstas nos itens 13.1 e 13.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

13.7- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo SAAE, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 13.2 e 13.3. 

13.8- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do SAAE e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

13.9- Independentes da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 

contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 

indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

13.10- 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. 

   

14 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

14.1- O prazo para o início dos trabalhos de implantação e disponibilização dos softwares para o pleno funcionamento e 

operação pelo SAAE é de até 10(dez) dias a contar da assinatura do contrato, atendendo às condições estabelecidas no 

instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 

14.2- Entende-se por implantação, o conjunto de serviços necessários para instalar, migrar os dados, colocar em 

funcionamento e deixar em condições de uso para os usuários executarem suas tarefas, do sistema aplicativo (software) 

especificado nesse edital. 

14.3- A licitante vencedora deverá oferecer treinamento, durante a implantação, para os servidores indicados pelo SAAE de 

forma a garantir adequada em plena utilização do sistema. 

14.4- Os referidos treinamentos serão realizados na sede do contratante. 

14.5- As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio,tais como: hospedagem, transporte, diárias, 
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 etc. serão de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA; 

14.6- O treinamento deverá ter no mínimo carga horária de 6 (seis) horas pormódulo e dispor em sua programação um Plano 

de Treinamento para os Usuários Finais, abrangendo os níveis funcionais e gerenciais. 

14.7- A Licitante Vencedora deverá fornecer senhas para usuários básicos ou avançados, para todos os módulos durante a 

vigência do contrato. 

14.8- O sistema não deverá apresentar restrições quanto à quantidade de usuários que poderão ser cadastrados e habilitados a 

utilizarem o sistema. 

14.9- Ao final do processo de conversão de dados, os módulos selecionados deverão estar em regime de operação, mantendo 

os dados oriundos das aplicações do SAAE. 

14.10- Após conclusão da etapa de migração de dados para o novo sistema, serão realizados testes de consistência dos dados 

convertidos para anova base de dados para que os softwares implantados possam entrarem produção. Nesta fase deverá estar 

previsto um relatório de homologação. Estes testes deverão ser conduzidos pela Licitante Vencedora em conjunto com a 

contratante que validará os resultados aprovados. 

14.11- A prestação dos serviços de manutenção dos Softwares se dará nas seguintes modalidades: 

14.11.1- Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da empresa, limitar-

se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida; 

14.11.2- O prazo de solução para a manutenção corretiva varia de acordo com o grau de gravidade do problema, que pode 

ser baixo, médio ou alto, não podendo ser superior a: 

14.11.2.1- 02 (dois) dias úteis, para os casos de baixa gravidade;  

14.11.2.2- 05 (cinco) dias úteis, para os casos de média gravidade; 

14.11.2.3- 15 (quinze) dias úteis, para os casos de alta gravidade. 

14.11.3- Adaptativas, entende-se por evoluções necessárias aos módulos do sistema por imposição dos órgãos de controle, 

(TCE, MP, TJ entre outros), deverão ser realizadas sem ônus para o CONTRATANTE, não podendo ter um prazo de 

resposta superior a 30 (trinta) dias úteis; 

14.11.4- Evolutiva, que visa garantir a atualização dos Softwares, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou 

adequação às novas tecnologias, obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento. 

14.12- Todas as informações geradas com o uso dos sistemas e armazenada sem banco de dados são de propriedade da 

CONTRATANTE, e a Licitante Vencedora fica obrigada a manter sigilo sobre estes dados. 

14.13- A LICITANTE VENCEDORA, a contar da assinatura do contrato, deverá prestar, quando solicitado, atendimento 

técnico para esclarecimento de dúvida, identificação e resolução de problemas, suscitadas pelos servidores do SAAE, ligados 

diretamente ao uso do sistema (software). 

14.14- O prazo previsto para a prestação dos serviços poderá ser reduzido ou dilatado de acordo com as necessidades do 

Contratante; 

14.15- No caso de necessidade de interrupção dos serviços a “Ordem de Paralisação”, também formal, devidamente 

assinada, será entregue à contratada com um prazo mínimo de antecedência de 15 (quinze) dias. 

14.16- A periodicidade considerada para o valor referente à locação do software será mensal.  

 
15 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 – O preço da prestação de serviços objeto deste termo é o constante na proposta comercial da CONTRATADA, a ser 

pago em até 30 (trinta) dias, do recebimento e aceite da respectiva Nota Fiscal. 

15.1.1 - A conferência dos serviços relacionados na nota fiscal será feita pelo Setor competente da Autarquia. 

15.2 - Neste preço contratado estão incluídos todos os custos com mão-de-obra, impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais e quaisquer outras despesas acessórias e/ou necessárias à execução do objeto deste 

Contrato. 

15.3- A Nota Fiscal deverá ser emitida pela contratada, posteriormente à emissão do Empenho Prévio, obrigatoriamente 

contendo o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, de proposta de preço e no instrumento 

de contrato, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, ainda que de filial ou matriz; 

15.4- Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 

reapresentação, desde que devidamente regularizadas; 
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 15.5- Para a efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação ao INSS e ao FGTS 

deverão ser apresentados pela contratada, e, caso não o faça, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos 

documentos que estejam dentro do prazo de validade; 

15.6- Quaisquer alterações nos dados da empresa deverão ser comunicadas pela Contratada ao Contratante por escrito, 

acompanhada dos documentos alterados, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal; 

15.7- O SAAE poderá autorizar, quando reconhecer a ocorrência de força maior ou de conveniência administrativa, alteração 

contratual de que decorra variação do valor do contrato ou modificação no prazo de sua execução, nos limites estabelecidos 

no parágrafo 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93, a qual se formalizará através de Termo Aditivo, numerado em ordem 

crescente para cada contrato e a ele incorporado. As ordens de fornecimento expedidas serão circunstanciadas e 

pormenorizadas, especialmente em caso de possível aditamento; 

15.8- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do processo, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, 

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato; 

15.9- O empenho da despesa firmado com o SAAE não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação sem 

autorização deste por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão; 

15.9.1- Tal situação só será permitida na ocorrência de caso fortuito ou força maior que tornem impossível a prestação do 

pactuado pela contratada; 

15.10- A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará, de forma 

alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o SAAE, exercer seus direitos a qualquer tempo. 

15.11 - A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao CONTRATANTE o pagamento de encargos, 

calculados com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em que era devido, sobre 

o valor do débito. 

15.12-A empresa deverá indicar a agência bancária e número da conta, para pagamento em conta bancária. 

      

16 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

16.1 – São Obrigações da Contratada: 

16.1.1- Prestar os serviços objeto deste Termo, conforme especificações técnicas e condições aqui estipuladas. 

16.1.2- Arcar com os custos de instalação, suporte, migração, treinamento e todos os serviços referentes ao objeto. 16.1.3- 

Prestar os serviços de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela 

confidencialidade quanto aos dados. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas ao objeto. 

16.1.4- Prestar a manutenção e a modernização do sistema implantado, quando surgirem modificações por força legal ou 

administrativa, sempre que forem solicitados ou por iniciativa da CONTRATADA; 

16.1.5- Aceitar propostas de modificação no sistema demandada pelo CONTRATANTE, de modo a ser adequar a legislação, 

em caso de alterações. 

16.1.6- Migrar todos os dados do(s) sistema(s) atual(is) ao proposto, com total aproveitamento dos dados existentes nos 

sistema(s) atual(is), garantindo que os valores finais dos sistemas/módulos ora implantados sejam os mesmo que estavam 

no(s) sistema(s) substituído(s) num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para os dados do ano corrente e 120 (cento e 

vinte) dias para todos os demais dos anos anteriores, contados respectivamente a partir da assinatura do Contrato. 

16.1.7-. Prestar treinamento do pessoal encarregado de operacionalizar o sistema integrado, separado por módulo para 

melhor aproveitamento dos usuários; 

16.1.8- Apresentar no final de cada mês, o documento fiscal de prestação de serviços. 

16.1.9- Efetuar o pagamento regular dos tributos que incidirem sobre o contrato atividades que constituem seu objeto; 

16.1.10-  Instalar o sistema num prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato. 

16.1.11- Comprometer-se a não retirar ou desativar o sistema em funcionamento no SAAE em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias após o término deste Contrato, deixando o mesmo somente para consultas. 

16.1.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

16.1.13 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
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 16.1.14 - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

16.2 – São obrigações da CONTRATANTE: 

16.2.1- Receber os serviços prestados no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

16.2.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com os serviços prestados com as especificações 

constantes do Edital e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

16.2.3- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço prestado, 

para que seja adequado e/ou refeito;  

16.2.4- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado;  

16.2.5- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos;  

16.2.6- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

16.2.7- Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição dos serviços que apresentarem defeito 

ou não estiverem de acordo com a proposta. 

16.2.8- Exercer a fiscalização dos materiais e os serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8666/93. 

16.2.9- Comunicar à LICITANTE VENCEDORA quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço contratado. 

 

17 - DA CESSÃO 

17.1- A CONTRATADA não poderá, no todo ou em parte, subcontratar suas obrigações ou ceder a terceiros o presente 

contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha 

participação de qualquer etapa da seleção que originou este contrato. 

17.2- Ainda que o CONTRATANTE consinta na cessão ou transferência, total ou parcial do Contrato na subcontratação, não 

eximirá a CONTRATADA da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições do Contrato, 

solidariamente e sem benefícios de ordem, respondendo pela qualidade e resultado dos serviços produzidos pelo cessionário 

ou pelo subcontrato. 

 

19- DO FORO JUDICIAL 

19.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento convocatório que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas no Foro da Comarca de Caeté, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 – O Pregoeiro ou autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências, em qualquer fase da 

licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento, destinados a eliminar ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

proposta. 

21.2 - As licitantes proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e particulares 

do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo de seu 

cumprimento e do integral adimplemento do Contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores neste sentido, sendo que 

o protocolo dos envelopes contendo a documentação e proposta comercial será considerado como total aceitação das 

cláusulas editalícias. 

21.3 – Será dado vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação 

apresentados na Sessão; 
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 21.4 – É facultado ao PREGOEIRO ou á Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões; 

21.5 – É vedado ao licitante retirar sua proposta, ou parte dela, depois de aberta a sessão do Pregão; 

21.6 – A presente licitação poderá ser revogada por e interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício ou mediante 

provocação de terceiros, devidamente fundamentados e parecer escrito; 

21.7-  O PREGOEIRO, no interesse público, poderá sanar e/ou relevar omissões puramente formais e/ou materiais, desde 

que não o faça infringindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

21.8 - Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público, de abertura dos envelopes, as quais serão assinadas 

pelo(a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio e representantes dos licitantes credenciados que estiverem presentes. 

21.9- É facultado à licitante formular protestos, consignando em atas dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a 

conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal. 

21-10 - Até a retirada do CONTRATO, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito à indenização e/ou 

ressarcimento sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o (a) Pregoeiro (a) tiver conhecimento de qualquer fato ou 

circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade 

financeira, técnica ou administrativa, garantida a prévia defesa. 

21.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

21.12 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos interpostos fora dos prazos legais, e 

nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a 

presente licitação. 

21.13 - Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas pelos interessados serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a) que se 

valerá dos dispositivos legais inerentes às licitações para orientar sua decisão. 

21.14 - Este Edital, disposições especiais e especificações fornecidas pelo setor técnico do SAAE, farão parte do instrumento 

hábil de adjudicação a ser celebrado entre o SAAE e a licitante proponente vencedora do certame. 

21.15 - As despesas referentes à execução do objeto deste processo licitatório serão atendidas pelo Orçamento de 2020 da 

Autarquia. 

 

Caeté-MG, 13 de Maio de 2.020 

 

 

PREGOEIRO(A) 

Cíntia Soares Félix 
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 ANEXO I  

RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO/PLANILHA DE QUANTIDADES 

1- A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 020/2020 é a seguinte: 

 

Item Cód. Especificação Unid. Qtde. Preço Unit. Preço Total 

1. 5014 Implantação Contabilidade. Serviço 1   

2. 5015 Implantação Tesouraria. Serviço 1   

3. 1944 Implantação Planejamento. Serviço 1   

4. 1945 Implantação Patrimônio Público. Serviço 1   

5. 1946 Implantação Almoxarifado. Serviço 1   

6. 1947 Implantação Compras/Licitação. Serviço 1   

7. 1948 Implantação Controle Frotas. Serviço 1   

8. 1950 Implantação Folha de Pagamento. Serviço 1   

9. 5016 Implantação Controle de Obras Serviço 1   

10. 5017 Implantação E-Social Serviço 1   

11. 5018 Implantação Transparência Web Serviço 1   

12. 5019 Implantação Tramitação de Processos Serviço 1   

13. 5020 Implantação Apoio á Decisão Serviço 1   

14. 5026 Implantação Controle de Ponto Eletrônico Serviço 12   

15. 1980 Loc. Sist. Contabilidade Pública Serviço 12   

16. 1984 Loc. Sist. Tesouraria. Serviço 12   

17. 1952 Loc. Sist. Planejamento. Serviço 12   

18. 1953 Loc. Sist. Patrimônio Público. Serviço 12   

19. 1954 Loc. Sist. Almoxarifado. Serviço 12   

20. 1955 Loc. Sist. Compras e Licitação. Serviço 12   

21. 1956 Loc. Sist. Controle de Frotas. Serviço 12 
  

22. 1958 Loc. Sist. Folha de Pagamento. Serviço 12   

23. 5021 Loc. Sist. Controle de Obras. Serviço 12   

24. 5022 Loc. Sist. E-social. Serviço 12   

25. 5023 Loc. Sist. Transparência web. Serviço 12   

26. 5024 Loc. Sist. Tramitação de Processos. Serviço 12   

27. 5025 Loc. Sist. Apoio á Decisão. Serviço 12   

28. 5027 Loc. Sist. Controle de Ponto Eletrônico Serviço 12   

29. 2999 Suporte Técnico (Assessoria Técnica Presencial e Remota)     Hora 300 
  

TOTAL:   

 
2-  DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 

2.1- A contratação se justifica com a necessidade ininterrupta do serviço objeto desta licitação, vez que sem um Sistema 

Integrado de Gestão Pública é impossível processar toda a documentação contábil, folha de pagamento, processos de 

compras e licitação, planejamento, tesouraria e demais demandas da Autarquia. Dessa forma, faz-se necessário a 

implantação de um Software Integrado de Gestão Pública, para que, o SAAE possa estar apto e preparado para cumprir as 
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 exigências da prestação de contas do TCE/MG, e ainda às demais exigências impostas ao gestor público pelas leis e 

Instruções Normativas vigentes. 

 

3- PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:  

3.1- O prazo para o início dos trabalhos de implantação e disponibilização dos softwares para o pleno funcionamento e 

operação pelo SAAE é de até 10(dez) dias a contar da assinatura do contrato, atendendo às condições estabelecidas no 

instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 

3.2- Entende-se por implantação, o conjunto de serviços necessários para instalar, migrar os dados, colocar em 

funcionamento e deixar em condições de uso para os usuários executarem suas tarefas, do sistema aplicativo (software) 

especificado nesse edital. 

3.3- Os referidos trabalhos serão realizados na sede do contratante. 

 

4- DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS: 

4.1- SISTEMA MULTIUSUÁRIO 

4.1.1- Deve disponibilizar acesso aos produtos com sistema de gerenciamento de banco de dados compatíveis com SGBD 

MS SQL SERVER 2012, 2016, 2016 e 2017. 

4.1.2- Deve disponibilizar acesso aos produtos com Sistema Operacional MS Windows em versões suportadas pela 

Microsoft. 

4.1.3- Interface gráfica. 

4.1.4- Prover controle de acesso aos sistemas através do uso de senhas as mesmas devem ser armazenadas de forma 

criptografadas, para que nenhum usuário tenha acesso, nem mesmo os administradores do sistema. 

4.1.5- Possuir função de ajuda online com orientações sobre o uso da função e seus campos. 

4.1.6- Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos sistemas. 

4.1.7- Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos. 

4.1.8- Deve possibilitar o bloqueio do acesso, após determinado número de tentativas inválidas e permitir a definição de 

período determinado para acesso por usuário. 

4.1.9- Definir dias da semana e períodos de horários para acesso por usuário, bloqueando seu acesso fora dos dias e períodos 

definidos. 

4.1.10- Possuir regras de composição e de tamanho mínimo de senhas (conceito de “senha forte”) 

4.1.11- Conter parametrização que possibilite que sejam mostradas na inicialização informações sobre o último acesso ao 

sistema, tais como data e hora e computador que acessou o sistema. 

4.1.12- Bloquear a gravação e exclusão de informações no caso de acessos simultâneos do mesmo login no sistema, mesmo 

a partir de computadores diferentes. Sempre deverá haver um único login ativo. 

4.1.13- Prover recurso de Grupo de Usuários em que seja possível gerenciar de forma única as permissões dos usuários a ele 

pertencentes. 

4.1.14- Prover recurso de dupla custódia quando o acesso a uma determinada funcionalidade ou ações de exclusão, inclusão 

e alteração dentro dela necessitam de autorização de outrem, utilizando o conceito de usuário ou grupo autorizador. 

4.1.15- Deve permitir atribuir, por usuário ou grupo, as permissões específicas para gravar, consultar e/ou excluir dados, 

para as funções que contemplam entrada de dados. 

4.1.16- Registrar em arquivo de auditoria as tentativas bem-sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, registrando 

data, hora e o usuário. 

4.1.17- Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora, nome do computador e IP, o nome do 

usuário do sistema e também o usuário que estava logado no sistema operacional. 

4.1.18- Prover funcionalidade de consulta e impressão dos históricos de acesso, permitindo a seleção por usuário, 

funcionalidade, períodos e endereço IP. 

4.1.19- Conter parametrização que define a quantidade de dias em que o histórico de acesso será preservado. Decorrido o 

período parametrizado o sistema deverá automaticamente realizar a exclusão desses históricos. 

4.1.20- Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior 

reimpressão, distribuição pela rede, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de 

cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 1254/78) 

Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, Caeté/MG - CEP: 34.800-000 

CNPJ:19.893.791/0001-54        Fone: (31) 3651-5100 
www.saaecaete.mg.gov.br  

e-mail-compraslicitacao@saaecaete.mg.gov.br 
 

 

 4.1.21- Permitir que os relatórios possam ser salvos em disco de forma criptografada ou geradas em formato PDF assinados 

digitalmente com certificados digitais. Evitando que possam ser efetuadas alterações em seu conteúdo garantindo assim a 

integridade da informação. 

4.1.22- Realizar a consistência dos dados digitados campo a campo, no momento em que são informados. 

4.1.23- Permitir que os sistemas sejam atualizados nas estações usuárias de forma automática a partir do servidor. 

4.1.24- Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, em formato PDF, DOC e TXT. 

4.1.25- Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, em formato SXW. 

4.1.26- Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC a partir de outros utilitários ou aplicativos como 

geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc. 

4.1.27- O sistema deverá possuir a função de consistência de dados, em campos predefinidos. 

4.1.28- Toda atualização de dados deve ser realizada de forma on-line. 

4.1.29- Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos. 

4.1.30- Prover a integração entre o usuário do sistema e sua respectiva conta no domínio do Microsoft Windows, evitando 

que o usuário precise se identificar cada vez em que o sistema for acessado. 

4.1.31- Possibilitar que os relatórios sejam gerados em formato PDF assinados digitalmente com certificados digitais. 

4.1.32- Permitir identificação visual dos usuários do sistema através de imagens (foto). 

4.1.33- A solução deve possuir suporte a integração com LDAP, Active Directory, NTLM e Kerberos V5 e realizar a busca 

dinâmica de usuários na base. 

4.1.34- O controle de usuários dos módulos do sistema deverá ser integrado com o módulo de Gestão de Pessoal. Dessa 

forma somente Funcionários cadastrados poderão ter acesso aos módulos da aplicação. Além disso, a aplicação deverá 

impedir que um Funcionário que esteja em período de férias, afastado ou desligado possa realizar a autenticação na 

aplicação. 

4.1.35- Todos os módulos de serviço web deverão ser compatíveis com navegadores de dispositivos móveis e desktop o 

mínimo para os seguintes navegadores: Google Chrome, Mozzila Firefox e Internet Explorer. 

4.1.36- A integração entre os módulos do sistema não será permitido utilizar o conceito de exportação e importação de 

arquivos.txt. Sempre que necessário à integração deverá ser realizado on-line. 

4.1.37- Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear todas as ações a ela pertinentes, ou seja, processos 

totalmente integrados entre si em processamento online 

4.1.38- Controlar e distribuir versões de forma automatizada entre os ambientes. 

4.1.39- Nas funcionalidades que necessitarem grande volume de digitação, permitir que o usuário selecione a tecla Enter do 

teclado numérico como navegação de campos (mesmo efeito que a tecla TAB). 

4.1.40- Os sistemas devem gerar nativamente os relatórios na versão 1.4 do PDF definida pela norma ISO 19005-1:2005 

4.1.41- Oferecer mensagens de erro em português de fácil entendimento para o usuário final 

4.1.42- Permitir que a camada de apresentação possa incorporar a identidade visual da entidade 

4.1.43- Prover acesso aos aplicativos por meio de um outro computador que não está fisicamente conectado à rede da 

aplicação. 

4.1.44- O provedor de nuvem deverá possuir no mínimo três datacenters no Brasil, em localidades diferentes, e 

disponibilizar a critério da Contratante a escolha do local de residência dos dados com o intuito de otimizar desempenho e 

taxas de transmissão. 

4.1.45- Provedor de nuvem deverá fornecer serviços que atendam as seguintes certificações e creditações de segurança e 

conformidade internacionais ISO 27001 e SOC 3. Qualquer documento ou referência de acesso público deverá ser 

apresentado em nome do provedor através de fontes públicas como relatórios ou websites. 

4.1.46- O provedor de nuvem deverá oferecer um serviço que possua volumes de armazenamento que só suportem mídias 

SSD (solidstate drive) com o intuito de otimizar desempenho, taxas de transmissão e alcançando latências da ordem de 

milissegundos. 

4.1.47- A Contratada deve permitir que a Contratante escolha em qual tipo de infraestrutura deseja operacionalizar os 

sistemas, sendo que a Contratada deve suportar ambientes 100% na nuvem com toda a infraestrutura instalada no provedor 

de nuvem, suportar ambientes híbridos com nuvem pública e privada e ambientes que suportem a infraestrutura local da 

contratante. 
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 4.1.48- Os acessos aos sistemas, a partir das estações de trabalho da Contratante, devem funcionar de forma transparente, 

sem a necessidade de instalação de plugins adicionais, qualquer estação de trabalho do cliente deve acessar os sistemas 

através dos navegadores padrão de mercado (Chrome, Internet Explorer e Firefox). 

4.1.49- O acesso aos sistemas a partir das estações de trabalho da Contratante deve suportar sistemas operacionais 

suportados pela Microsoft e também sistemas operacionais baseados em Linux. 

4.1.50- O acesso ao provedor da nuvem deverá ser estabelecido de forma segura através de certificado SSL. 

4.1.51- O provedor da nuvem deverá dispor de serviços que permitam monitorar inventário de recursos utilizados, assim 

como histórico de configurações realizadas com o intuito de aprimorar a segurança e conformidade 

4.1.52- O provedor de nuvem deverá oferecer um serviço de banco de dados relacional gerenciado que possibilite a cópia de 

snapshots de qualquer tamanho de uma região de nuvem para outra com o intuito de facilitar o disasterrecovery 

4.1.53- O provedor de nuvem deverá disponibilizar acesso ao dashboard para administração do ambiente com recursos para 

criação, desconexão, inativação e exclusão dos usuários. Também deve ser possível visualizar quais usuários estão 

conectados e o tempo de conexão ativa. 

4.1.54- O provedor de nuvem deverá suportar recursos de escalabilidade da aplicação, a partir de 10 usuários conectados um 

novo servidor de aplicação deve ser iniciado. 

4.1.55- O provedor de nuvem deverá suportar recursos de segurança para garantir a integridade do servidor de aplicação, 

uma imagem padrão deve ser mantida e copiada para o ambiente de produção. A imagem padrão nunca será utilizada em 

ambiente de produção. 

4.1.56- O provedor de nuvem deverá disponibilizar acesso ao dashboard para visualização de todos os logs do ambiente de 

produção na nuvem. Os logs devem apresentar informações completas com data e hora dos acessos, usuários e ações 

realizadas. 

4.1.57- O provedor de nuvem deverá oferecer serviço de banco de dados relacional gerenciado que possibilite a restauração 

de uma base de dados num determinado ponto no tempo 

4.2. SISTEMA DE CONTABILIDADE 

A. CONTABILIDADE 

4.2.1- Permitir que a estrutura (máscara dos níveis contábeis) do Plano de Contas utilizado pela entidade seja definida pelo 

usuário. 

4.2.2- Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo PCASP (Plano de Contas Aplicado ao 

Setor Público), com os seguintes campos específicos:           

a. Título;  

b. Função;  

c. Funcionamento;  

d. Natureza do Saldo;  

e. Encerramento;  

f. Indicador do Superávit Financeiro; 

4.2.3- Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) nos moldes definidos pela edição mais atualizada do 

MCASP como forma de garantir a integridade das regras contábeis do PCASP. 

4.2.4- Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos moldes definidos pela edição mais atualizado 

do MCASP como forma de garantir a integridade das regras contábeis do PCASP. 

4.2.5- Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e CLP, obedecendo as movimentações 

contábeis já existentes para os mesmos. 

4.2.6- Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra através do uso dos Lançamentos Contábeis 

Padronizados (LCP) e do Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP). 

4.2.7- Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as necessidades de cada entidade 

possibilitando a parametrização das mesmas pelo próprio contador da instituição pública. 

4.2.8- Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das Naturezas de Receita e Despesa e de seus 

roteiros contábeis de acordo com as atualizações do respectivo Tribunal de Contas. 

4.2.9- Permitir que o usuário possa optar entre efetuar lançamento com LCP e CLP ou sem, porém, deve ter o recurso de 

opção disponível. 

4.2.10- Possuir cadastro de Convênios e Termos Aditivos e seus controles tais como Prestação de Contas, Quitação, etc. 
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 4.2.11- Permitir controle da Dívida Fundada com informações cadastrais, movimentações e consultas. 

4.2.12- Escriturar em tempo real todos os atos e fatos que afetam ou que possam afetar a gestão fiscal, orçamentária, 

patrimonial, econômica e financeira, conforme exigência da LC 101/2000 em seu art. 48, inciso III, e o Decreto Federal 

7.185/2010; garantindo que todos os atos e fatos movimentem todas as contas contábeis de acordo com o ato e fato realizado 

através das diversas funcionalidades do sistema, atendendo assim ao padrão mínimo de qualidade da informação contábil. 

4.2.13- Executar o registro contábil de forma individualizada por fato contábil e por ato que possam afetar a gestão fiscal, 

orçamentária, patrimonial, econômica e financeira, conforme Portaria da STN 548/2010 que trata sobre padrão mínimo de 

qualidade de sistema. 

4.2.14- A escrituração contábil deve identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um mesmo fato contábil, 

conforme a norma contábil ITG 2000 (R1), atualizada.  

4.2.15- Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem como a qualidade, consistência e 

transparência das informações geradas pelo PCASP conforme definições realizadas na versão mais atualizada do MCASP 

(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 

4.2.16- Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas 

utilizado. 

4.2.17- Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas, obedecendo as movimentações já existentes 

para as mesmas. 

4.2.18- Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas de uma mesma natureza da informação. 

4.2.19- Assegurar que contas com indicador de superávit financeiro igual a “Permanente” sejam movimentadas utilizando 

como contrapartida: Contas de Variação Patrimonial Aumentativa; Contas de Variação Patrimonial Diminutiva; Outra conta 

Patrimonial, para reclassificação; Conta com indicador de superávit financeiro igual a “Financeiro”, exclusivamente quando 

houver a respectiva execução orçamentária (emissão de empenho). 

4.2.20- Possuir o cadastro dos lançamentos contábeis padronizados (de forma parametrizável pela entidade) e Conjunto de 

Lançamentos Padronizados para o REGISTRO, de forma distinta da execução mensal normal, dos procedimentos contábeis 

de preparação para execução do encerramento de exercício, definidos como Encerramento Parcial ou Mês 13, e dos registros 

de apuração dos resultados, definidos como Encerramento Final ou Mês 14. Desta forma a entidade poderá movimentar, a 

seu critério, contas indicadas como Mês 13 e Mês 14. 

4.2.21- Permitir a alteração de complementos de históricos de registros contábeis já efetuados. 

4.2.22- Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis. 

4.2.23- Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. 

4.2.24- Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem. 

4.2.25- Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para determinados usuários. 

4.2.26- Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício para o exercício seguinte. 

4.2.27- Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para o exercício seguinte. 

4.2.28- Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver sido realizada de modo que os saldos 

já implantados sejam substituídos. 

4.2.2-. Utilizar calendário mensal e anual de encerramento contábil para a apuração e apropriação do resultado, não 

permitindo lançamentos nos meses já encerrados. 

4.2.30- Possuir rotinas de fechamento mensal e anual executando processos de validação para verificabilidade da integridade 

contábil. 

4.2.31- Executar os registros concomitantes aos registros contábeis, patrimoniais e financeiros de forma a identificar as 

informações de geração do balancete contábil do Sicom. 

B. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.2.32- Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira. 

4.2.33- Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento 

contábil do exercício anterior, atualizando e mantendo consistência dos dados entre os exercícios. 

4.2.34- Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento ou documento 

equivalente definido pela entidade pública para a liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a 

efetivação de pagamentos. 
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 4.2.35- Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou total, e 

que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total. 

4.2.36- Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das informações relativas ao processo licitatório, 

fonte de recursos, detalhamento da fonte de recursos, número da obra, convênio e o respectivo contrato. 

4.2.37- Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao MANAD permitindo 

assim o envio de informações para o INSS.                         

a. Não se aplica; 

b. Serviços Diversos Sujeitos a Retenção; 

c. Transporte de Passageiros Realizados por Pessoa Física; 

d. Limpeza Hospitalar; 

e. Demais Limpezas; 

f. Pavimentação Asfáltica; 

g. Terraplanagem, Aterro Sanitário e Dragagem; 

h. Obras de Arte (pontes, viadutos, bueiros, captação de águas pluviais); 

i. Drenagem; 

j. Demais Serviços da Construção Civil realizados com a utilização de equipamentos 

4.2.38- Permitir a incorporação patrimonial na liquidação de empenhos. 

4.2.39- Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a automatização do reconhecimento das 

obrigações antes e entre as fases da execução orçamentária. 

4.2.40. Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade. 

4.2.41- Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o seu complemento, anulação e baixa 

através da emissão do empenho. 

4.2.42- Permitir a emissão de etiquetas de empenhos. 

4.2.43- Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem de pagamento, etc.) sejam impressas 

de uma só vez através de uma fila de impressão. 

4.2.44- Permitir a alteração das datas de vencimento dos empenhos visualizando a data atual e a nova data de vencimento 

sem a necessidade de efetuar o estorno das liquidações do empenho. 

4.2.45- Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, podendo utilizar quantos centros de custos 

sejam necessários por empenho/liquidação. 

4.2.46- Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento. 

4.2.47- Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho. 

4.2.48- Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do empenho. 

4.2.49- Permitir a utilização de subempenhos para empenhos globais ou estimativos. 

4.2.50- Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o formato da impressão com os 

modelos da entidade. 

4.2.51- Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. 

4.2.52. Permitir que o sistema acesse vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, 

possibilitando assim a execução de movimentações, consultas ou relatórios. 

4.2.53. Permitir que a troca de exercício e entidades possa ser realizada a partir do próprio sistema, sem que para isso seja 

necessário encerrar e reabrir o mesmo. 

4.2.54. Permitir a consulta e relatório da ordem cronológica dos pagamentos, podendo agrupar por faixa de valores, Fonte de 

Recursos, tendo como definir quais as exceções devem ser desconsideradas na montagem da Ordem Cronológica. Todas as 

opções devem ser configuráveis. 

4.2.55. Permitir que o processo de liquidação/subempenho seja aberto de forma automática após a emissão do empenho. 

4.3.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CONTROLE RECURSOS ANTECIPADOS 

4.3.1. Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subvenções, auxílios contribuições e convênios, 

devendo o sistema emitir empenhos para os repasses de recursos antecipados. 

4.3.2 Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a um determinado valor ou a uma 

quantidade limite de repasses, de forma parametrizável para os adiantamentos de viagens, adiantamentos para suprimentos 

de fundos e demais recursos antecipados. 
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 4.3.4. Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de dias para a prestação de contas, podendo 

esta limitação ser de forma informativa ou restritiva. 

4.3.5. Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de recurso antecipado caso o mesmo tenha 

prestação de contas pendentes com a contabilidade. 

4.3.6. Permitir incluir um percentual limite para o empenhamento no subelemento 96 – Pagamento Antecipado, impedindo 

assim que empenhos de recursos antecipados sejam emitidos em valor superior ao definido pela entidade pública. 

4.3.7. Emitir documento de prestação de contas no momento do pagamento de empenhos de recursos antecipados. 

4.3.8. Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da prestação de contas do recurso antecipado. 

4.3.9. Emitir relatório que contenham os recursos antecipados concedidos, em atraso e pendentes, ordenando os mesmos por 

tipo de recursos antecipados, credor ou data limite da prestação de contas. 

4.4. Execução Orçamentária – Controle de Retenções Retidas na Fonte 

4.4.1. Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da mesma, bem como se a mesma se refere a uma 

retenção própria da entidade ou de terceiros. 

4.4.2. Permitir que se defina quando determinada retenção efetuada deve ser recolhida, podendo esta data ser um dia do mês 

subsequente ou uma quantidade de dias úteis ou corridos contados a partir da efetiva retenção. 

4.4.3. Possuir mecanismo que defina se o momento pelo qual ocorrerá o fato gerador do recolhimento de uma retenção 

própria será na liquidação ou no pagamento do empenho. 

4.4.4. Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro das retenções, obedecendo as movimentações já 

existentes para as mesmas. 

4.4.5. Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem até o seu recolhimento, possibilitando ao 

usuário saber em qual documento e data foi recolhida qualquer retenção, permitindo assim a sua rastreabilidade. 

4.4.6. Permitir, no momento da emissão do documento extra, informar os empenhos orçamentários que tiveram retenções e 

que originaram o documento extra. 

4.5. Execução Orçamentária – Controle de Restos a Pagar 

4.5.1. Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de 

acordo com a legislação, e que posteriormente possam ser liquidados, pagos ou cancelados no exercício seguinte. 

4.6. Execução Orçamentária – Controle de Documentos Fiscais 
4.6.1. Permitir a inclusão de Documentos Fiscais aos respectivos empenhos conforme a regra de integridade exigida pelo 

respectivo Tribunal de Contas. 

4.6.2. Permitir a alteração do documento de pagamento dos empenhos sem a necessidade de realizar ajustes nas informações 

do pagamento, ou seja, sem alterar a movimentação contábil do empenho, apenas o cadastro do documento fiscal. 

4.6.3. Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” às notas de empenhos para posterior 

consulta. 

4.7. Execução Orçamentária – Controle de Precatórios 

4.7.1. Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua execução. 

4.8. Execução Orçamentária – Relatórios 

4.8.1. Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas que compõe a base de cálculo, o 

percentual de contribuição e o valor apurado. 

4.8.2. Permitir a geração em formato “HTML” das informações relativas à prestação de contas de acordo com a Lei 

9.755/98. 

4.8.3. Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, 

atendimento ao SICONFI. 

4.8.4. Integração dos Sistemas Estruturantes com a Contabilidade 

4.8.5. Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes dos sistemas de gestão de pessoal, patrimônio 

público, licitações e contratos. 

4.8.6. Permitir contabilizar automaticamente os bens públicos de acordo com a inserção dos bens no sistema de patrimônio. 

4.8.7. Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com os métodos de depreciação definidos 

pelas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, utilizando vida útil e valor residual para cada um dos 

bens. 
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 4.8.8. Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens patrimoniais de acordo com o processo de 

reavaliação efetuado no sistema de patrimônio. 

4.8.9. Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos bens patrimoniais. 

4.8.10. Possuir mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração entre os sistemas estruturantes de 

Administração de Suprimentos (Compras e Materiais, Licitações e Patrimônio). 

4.9. Prestação de Contas - TCE/MG 

4.09.1. Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciária, conforme layout definido no Manual Normativo de 

Arquivos Digitais – MANAD. 

4.09.2. Gerar arquivos para prestação de contas ao Tribunal de Contas - SICOM-MG. 

4.09.3. Possuir integração com o sistema de contabilidade pública. 

4.10. Matriz De Saldos Contábeis 

4.10.1. Permitir que a entidade relacione os cadastros de Natureza da Receita, Natureza da Despesa, Plano de Contas e Fonte 

de Recursos com as informações cadastrais definidas pela STN para a Matriz de Saldos Contábeis. 

4.10.2. Permitir que o relacionamento dos cadastros de Natureza da Receita, Natureza da Despesa, Plano de Contas e Fonte 

de Recursos sejam realizados de forma automática com as informações cadastrais definidas pela STN, para a Matriz de 

Saldos Contábeis 

4.10.3. Permitir que as informações complementares relativas a Matriz de Saldos Contábeis sejam consultadas e impressas. 

4.10.4. Permitir que as informações complementares da Matriz de Saldos Contábeis sejam ajustadas através de lançamentos 

contábeis. 

4.10.5. Permitir a geração em formato “XBRL” das informações referentes a Matriz de Saldos Contábeis 

4.11. LRF – Responsabilidade Fiscal 

4.11.1. Emitir todos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade, conforme modelos 

definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, respeitando a vigência para cada modelo. 

4.11.2. Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, respeitando a vigência para 

cada modelo. 

4.11.3. Emitir todos os Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria 

do Tesouro Nacional, respeitando a vigência para cada modelo.  

4.11.4. Possuir integração com o sistema de contabilidade pública para emissão automática dos demonstrativos. 

4.11.5. Permitir que o sistema acesse vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, 

possibilitando assim a execução de movimentações, consultas ou relatórios. 

4.11.6. Permitir que a troca de exercício e entidades possa ser realizada a partir do próprio sistema, sem que para isso seja 

necessário encerrar e reabrir o mesmo. 

4.12. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA 

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

componentes da Classificação Funcional Programática, Fonte de Recursos, Grupo de Fonte de Recursos, especificadas nos 

anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações.  

4.12.2. Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano em execução e permitir a 

atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada.  

4.12.3. Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em caso de ao início do 

exercício não se ter o orçamento aprovado, disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal.  

4.12.4. Permitir elaborar a LOA. 

4.12.5. Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens na LOA. 

4.12.6. Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e resguardando o 

histórico das alterações de valores ocorridas.  

4.12.7. Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de percentuais ou índices.  

4.12.8. Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar 

101/2000 (LRF).  

4.12.9. Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento. 

4.12.10. Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades Gestoras Concessoras e as Unidades 

Gestoras Recebedoras dos recursos financeiros além da finalidade das transferências.  
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 4.12.11. Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para o exercício a que se refere à 

LOA.  

4.12.12. Permitir que a Programação das Transferências Financeiras seja realizada de forma automática pelo sistema através 

da inserção de percentuais mensais sobre o valor total da transferência prevista no ano.  

4.12.13. Possuir mecanismo de estorno da Programação Inicial das Transferências Financeiras.  

4.12.14. Possuir mecanismo que adicione ou reduza o valor da Programação Inicial das Transferências Financeiras.  

4.12.15. Permitir que na aprovação do orçamento ocorra a contabilização da Previsão das Transferências Financeiras.  

4.12.16. Permitir o controle do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação Financeira da Receita  

4.12.17. Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da 

administração direta, autárquica e fundacional.  

4.12.18. Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 

fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).  

4.12.19. Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei 

Complementar 101/2000 (LRF).  

4.12.20. Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento da evolução da 

execução do orçamento.  

4.12.21. Governo, destacando Ações Governamentais por Programa de Governo. Listar para estas Ações Governamentais os 

seus respectivos valores, finalidade e metas físicas a serem alcançadas.  

4.12.22. Permitir que o sistema acesse vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, 

possibilitando assim a execução de movimentações, consultas ou relatórios. 

4.12.23. Permitir que a troca de exercício e entidades possa ser realizada a partir do próprio sistema, sem que para isso seja 

necessário encerrar e reabrir o mesmo. 

4.13.  SISTEMA DE TESOURARIA 

4.13.1. Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da 

impressão com os modelos das diversas entidades bancárias.  

4.13.2. Possuir controle de talonário de cheques.  

4.13.3. Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias.  

4.13.4. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária.  

4.13.5. Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento 

bancário.  

4.13.6. Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras.  

4.13.7. Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos 

pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.  

4.13.8. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque.  

4.13.9. Permitir a emissão de Ordem de Pagamento.  

4.13.10. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo 

fornecedor.  

4.13.11. Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria.  

4.13.12. Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior.  

4.13.13. Permitir que o sistema acesse vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, 

possibilitando assim a execução de movimentações, consultas ou relatórios. 

4.13.14. Permitir que a troca de exercício e entidades possa ser realizada a partir do próprio sistema, sem que para isso seja 

necessário encerrar e reabrir o mesmo. 

4.13.15. Permitir conciliação através de movimento bancário dentro um período determinado.  

4.14. SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS  

4.14.1. Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, 

modalidade de licitação e datas do processo; 

4.14.2. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a 

habilitação, proposta comercial, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços; 
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 4.14.3. Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas quantidades, 

possibilitando ainda a separação por despesa; 

4.14.4. Possuir rotina de validação alertando o usuário do preenchimento de informações obrigatórias relativas à prestação 

de contas ao TCE, garantindo a correta prestação de contas ao SICOM. 

4.14.5. Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando as 

portarias e datas de designação ou exoneração e expiração; 

4.14.6. Permitir o cadastramento de Tabela de Preço para utilização da mesma no processo quando o mesmo for pelo critério 

de Desconto sobre Tabela; 

4.14.7. Permitir o julgamento de processos utilizando o critério Desconto Sobre Tabela  

4.14.8. Permitir que seja feita de forma parametrizada a aprovação de trâmites de Requisições, Dispensáveis e processos 

licitatórios em suas modalidades, bem como em suas etapas; permitindo ainda que as aprovações sejam feitas também por 

aprovados substituto. 

4.14.9. Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 

4.14.10. Permitir o controle das despesas realizadas de uma mesma natureza para que não ultrapasse os limites legais 

estabelecidos para cada modalidade de licitação. 

4.14.11. Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU; 

4.14.12. Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto; 

4.14.13. Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam preenchidos pelo próprio 

fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio eletrônico para entrada automática no sistema, sem 

necessidade de redigitação; 

4.14.14. Possibilitar, de forma parametrizada que o usuário ao acessar o sistema seja informado de contratos a vencer em 

determinado período, bem como informações de processos a serem julgados;  

4.14.15. Emitir relatório de vencimento de contratos; 

4.14.16. Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da autorização de compra, da ordem 

de serviço, dos aditivos, da associação do aditivo ao pedido de empenho complementar, rescisões, suspensão, cancelamento 

e reajuste de contratos; 

4.14.17. Possibilitar a contratação de saldos remanescentes em decorrência de rescisão contratual, conforme determina o 

inciso XI do Art. 24 da Lei 8666/93, indicando o processo de origem e o contrato rescindido; 

4.14.18. O Módulo de Gestão Contratual deve estar integrado ao Módulo de Processos, permitindo acesso a qualquer um dos 

dois módulos através dos filtros por:                                                                               

a) Processo; 

b) Requisição;  

c) Processo Administrativo; 

d) Contrato; 

e) Solicitação de Empenho; 

f) Autorização de Fornecimento; 

g) Ordem de Serviço; 

4.14.19. Permitir que nos registros da execução contratual sejam feitas consultas de todas as movimentações, listando geral 

por período ou filtrando por movimentação e período;  

4.14.20. Permitir que no Módulo da Gestão contratual seja consultado o registro da habilitação do fornecedor, sinalizando o 

documento vencido; 

4.14.21. Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho e a respectiva 

reserva de saldo; 

4.14.22. Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o fornecimento do “Certificado 

de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão ou 

rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação; 

4.14.23. Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio usuário a formatação da etiqueta e do 

documento a ser enviado, possibilitando a seleção do conteúdo e seu posicionamento dentro dos respectivos documentos e 

etiquetas; 
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 4.14.24. Possibilitar, mediante parametrização, o bloqueio da emissão de Autorização de Compra e Ordem de Execução de 

Serviços para pedidos de empenho pendentes de emissão do empenho no sistema contábil, garantido assim a correta 

cronologia dos fatos, 

4.14.25. Permitir o parcelamento das Autorizações de Compra e Ordens de Serviço; 

4.14.26. Permitir a suspensão e cancelamento de: 

a) Ordens de compra; 

b) Ordens de Serviços; 

c) Contratos; 

d) Carta contrato; 

e) Solicitações de empenho por valor não utilizado; 

4.14.27. Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta ou processo licitatório, tendo 

como base o valor máximo do item, o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços; 

4.14.28. Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, ordens de execução de serviços, autorização 

de empenho, extrato contratual, cartas contrato, deliberações e pareceres possam ser formatados pelo usuário, permitindo 

selecionar campos constantes bem sua disposição dentro do documento; 

4.14.29. Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares; 

4.14.30. Possibilitar que a partir do sistema de licitação seja possível efetuar a anulação parcial do empenho no sistema 

contábil; 

4.14.31. Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a evitar a redundância 

e a discrepância de informações. 

4.14.32. Permitir a Anexação de Documentos, possibilitando que os mesmos sejam publicados no Portal de Transparência a 

partir da anexação; 

4.14.33. Registrar a Sessão Pública do Pregão 

4.14.34. Permitir efetuar lances para modalidade pregão presenciais, visualizando o valor mínimo aceitável para o próximo 

lance e com opção de declinar os participantes que desistem da competição; 

4.14.35. Possibilitar que na rodada de lances sejam definidos o valor de limite para os lances, percentual de limites para os 

lances, sugestão de valor para o lance e intervalo entre lances. 

4.14.36. Possibilitar parametrizar Unidade Gestora Padrão para o perfil do usuário, sugerindo automaticamente a informação 

na utilização das funções nos processos que requerem a mesma; 

4.14.37. Permitir a gestão dos afastamentos, licitações e instrumentos contratuais por entidade (unidade gestora). 

4.14.38. Possibilitar que em uma licitação da Administração Direta possam ser inseridas outras Unidades Gestoras 

Centralizadas, identificando claramente os itens que serão destinados a cada uma. 

4.14.39. Permitir ratear a quantidade dos itens de um Registro de Preço para o controle de saldo de cada departamento 

quando necessário. 

4.14.40. Possibilidade de cadastrar materiais de consumo, bens patrimoniais ou serviços no momento de fazer a requisição 

de compras, dispensas ou licitações evitando assim a abertura de outra tela para cadastro. 

4.14.41 Permitir a visualização do saldo do produto geral ou por almoxarifado no momento da geração da requisição de 

compras evitando assim ter que ir no sistema de almoxarifado para ou outra consulta quando necessário. 

4.14.42. Possibilitar redimensionar (aumentar ou diminuir) as telas de proposta, lances do pregão para melhor visualização 

dos presentes na fase de julgamento do processo. 

4.15. Controle de Obras 

4.15.1. Possibilitar identificar a classe do objeto que se refere a obra, o tipo de atividade da obra, o tipo de atividade do 

serviço, o tipo de atividade do serviço especializado e o código da função e subfunção conforme determina a portaria n 42 de 

14/04/1999 expedida pelo ministério do Orçamento e Gestão; 

4.15.2. Possibilitar o vínculo da obra com o processo licitatório e o respectivo contrato, permitindo a visualização e 

navegação entre estas informações em um único software, sem a necessidade de sair do sistema e realizar novo login de 

usuário; 

4.15.3. Possibilitar o registro da obra com a sua respectiva identificação da localização, contendo o endereço completo e as 

coordenadas em grau, minuto e segundo de latitude e longitude; 
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 4.15.4. Possibilitar a identificação do engenheiro projetista identificando o tipo fiscalização, execução ou projetista com seus 

respectivos documentos pessoais e profissionais inerentes a atividade: CPF, CREA, CAU, Número de RT, período de 

atividade do engenheiro na obra com a identificação do seu vínculo se profissional de empresa executora, se servidor efetivo 

ou contratado da administração; 

4.15.5. Possibilitar o registro de acompanhamento da obra, registrando a data de cada alteração de situação da obra conforme 

as situações definidas pelo TCE MG com a anexação de imagens comprobatórias; 

4.15.6. Os registros de paralisação de obra ou serviço de engenharia deverão realizados com a informação da data do evento, 

do registro e motivo de paralisação previstos pelo TCE MG; 

4.15.7. Deverá ser possível realizar os registros de medição da obra ou serviço de engenharia identificando a data e tipo da 

medição permitindo a anexação de fotos; 

4.15.8. Deverá realizar o registro e a prestação de contas ao TCE MG do objeto cuja natureza seja obras e serviços de 

engenharias; 

4.15.9. Fornecer consultas e relatórios gerenciais que possibilite comparar o valor adjudicado com o valor realizado na obra 

ou serviço 

4.15.10. Deverá fornecer relatório gerencial que possibilita verificar o número de dias da obra ou serviço de engenharia em 

cada situação ou fase, identificando os dias em atraso. 

4.15.11. Deverá permitir detalhar os itens do contrato da obra conforme a planilha orçamentária elaborada pela 

administração, com os respectivos códigos dos itens de acordo com cada fonte de referência SINAP – Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e SICRO– Sistema de Custos de Obras Rodoviárias ou outras tabelas de 

referência a serem utilizada para orçamento, com as respectivas quantidades e preços do fornecedor ganhador. 

4.15.12. Deverá realizar a geração dos arquivos ao Módulo Execução de Obra e Serviço de Engenharia do TCE MG. 

4.16. SISTEMA DE ALMOXARIFADO 

4.16.1. Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados, englobando 

ainda a gestão de entidades (unidades gestoras) junto aos almoxarifados. 

4.16.2. Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo; 

4.16.3. Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou por grupo de materiais para os 

centros de custos (nos níveis superiores e nos níveis mais baixos dentro da hierarquia), mantendo o controle sobre os totais 

requisitados, alertando sobre eventuais estouros de cotas; 

4.16.4. Possuir controle da localização física dos materiais no estoque; 

4.16.5. Permitir a geração de pedidos de compras para o setor de licitações; 

4.16.6. Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe 

selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento; 

4.16.7. Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser realizado o vínculo com o respectivo Pedido de Compra, 

gerando assim a baixa da necessidade de compra que estava pendente 

4.16.8. Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo 

o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 

4.16.9. Permitir que o documento requisição de material possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe 

selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento; 

4.16.10. Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; 

4.16.11. Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais de forma individual e por Almoxarifado; 

4.16.12. Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais; 

4.16.13. Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas à movimentação do estoque para 

cada material, de forma analítica; 

4.16.14. Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações durante a sua realização; 

4.16.15. Tratar a entrada de materiais recebidos em doação; 

4.16.16. Possuir integração com o sistema de administração de frotas efetuando entradas automáticas nos estoques desse 

setor; 

4.16.17. Possuir integração com o sistema patrimonial disponibilizando automaticamente a inclusão do item patrimonial 

naquele sistema e mantendo o vínculo entre eles; 

4.16.18. Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata; 
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 4.16.19. Permitir o controle de datas de vencimento de materiais perecíveis; 

4.16.20. Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data selecionada; 

4.16.21. Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de centros de custos, locais físicos e de 

classificação de materiais; 

4.16.22. Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; 

4.16.23. Possibilitar que determinados itens sejam requisitados apenas por determinados centros de custos; 

4.16.24. Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja parametrizado pelo próprio usuário, 

possibilitando-lhe selecionar os dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento. 

4.16.25. Permitir a movimentação por código de barras do próprio fornecedor 

4.16.26. Elaborar relatórios de Consumo Médio e de Curva ABC 

4.16.27. Controlar as entradas por nota fiscal que necessitam de conferência para que seja possível identificar e finalizar o 

estágio de conferência em momento posterior ao do registro da entrada da nota fiscal. 

4.16.28. Possui integração em tempo real com a contabilidade onde seja possível efetuar a escrituração contábil de todos os 

movimentos de entrada e saída que afetam o estoque. 

4.16.29. Possuir integração em tempo real com a execução das despesas orçamentárias, identificando e solicitando a 

liquidação ou o “em liquidação” do empenho relacionado à respectiva entrada por nota fiscal. 

4.16.30. Possui movimentação específica para o registro de desperdícios, resíduos e refugos existentes na gestão de estoques, 

efetivando assim correta caracterização das saídas de materiais inservíveis. 

4.16.31. Permitir anexar e visualizar documentos no cadastramento das notas fiscais. 

4.16.32. Permitir que o usuário possa configurar qual depósito/almoxarifado e ou departamento evitando inserir estas 

informações sempre que for solicitado.  

4.16.33. Possibilitar que no cadastro de requisição de materiais, notas fiscais seja possível no momento de inserir os itens e 

caso não exista o item cadastrado, possa fazer seu cadastro nesta mesma tela evitando assim sair e entrar me outro módulo e 

ou função. 

4.16.34. Possibilitar que no cadastro notas fiscais seja possível no momento de inserir o fornecedor e caso não exista 

cadastrado, possa fazer seu cadastro nesta mesma tela evitando assim sair e entrar me outro módulo e ou função. 

4.17. SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO 

4.17.1. Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da 

administração pública e também os alugados pela entidade; 

4.17.2. Possuir gestão de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados e que sofram movimentação ao longo de 

sua vida útil, identificando de forma transparente qual entidade detém a posse do mesmo. 

4.17.3. Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, dação de pagamento, obras 

em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o respectivo 

impacto na contabilidade. 

4.17.4. Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas constantes e/ou de 

unidades produzidas, em atendimento a NBCASP; 

4.17.5. Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item. 

4.17.6. Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, 

possibilitando sua desvinculação a qualquer momento; 

4.17.7. Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 

4.17.8. Permitir a escrituração contábil tempestiva das transações de avaliação patrimonial, depreciação, amortização, 

exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor 

contábil); 

4.17.9. Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, amortizações e exaustões, 

avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar histórico da vida útil, 

valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas 

explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP; 

4.17.10. Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público), possibilitando o registro do seu resultado, independentemente deste ser uma Reavaliação ou uma Redução ao 

Valor Recuperável; 
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 4.17.11. Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, permuta, furto/roubo, entre 

outros; 

4.17.12. Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização 

inclusive oferecendo a utilização de mecanismo externo para a coleta de informações dos bens patrimoniais (Coletores de 

Dados) tornando dessa forma o processo de inventário sem intervenção manual/papel; deve permitir configurar os arquivos 

de importação e exportação que serão utilizados pelo coletor de dados. 

4.17.13. Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário; 

4.17.14. Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o 

inventário; 

4.17.15. Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 

4.17.16. Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens; 

4.17.17. Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe 

selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento; 

4.17.18. Emitir nota de transferência de bens; 

4.17.19. Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar 

campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento; 

4.17.20. Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica; 

4.17.21. Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe 

selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta; 

4.17.22. Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante; 

4.17.23. Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens; 

4.17.24. Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno como pela 

placa de identificação; 

4.17.25. Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade do controle dos bens com os 

registros contábeis, apresentando no mínimo a composição do valor bruto contábil (valor de aquisição mais os valores 

correspondentes aos gastos adicionais ou complementares); do valor líquido contábil (valor bruto contábil deduzido as 

depreciações/amortizações/exaustões) no período e acumuladas no início e no final do período; 

4.17.26. Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados à prestação de contas em conformidade com os Tribunal 

TCE/MG.  

4.17.27. Emitir relatório de itens podendo filtrar por entidades. 

4.17.28. Possuir integração em tempo real com a execução das despesas orçamentárias, identificando e solicitando a 

liquidação ou o “em liquidação” do empenho relacionado à respectiva incorporação do patrimônio, quando este utilizar 

execução de despesa orçamentária. 

4.17.29. Permitir a parametrização da vida útil e valor residual por classificação/conta contábil conforme tabela de 

depreciação do STN, sessão 6.3 do Manual do SIAFI, para que já faça a sugestão e cálculo destes valores no momento do 

cadastro de um novo bem patrimonial. 

4.17.30. Possuir consultas ou relatórios onde possa disponibilizar a projeção de depreciação por conta contábil ou por item. 

4.18. SISTEMA DE PESSOAL 
4.18.1. Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor (temporários e efetivos); 

4.18.2. Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por lotação, permitindo acesso 

exclusivo das informações por lotação de acesso, para descentralização das atividades; 

4.18.3. Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de todos os pagamentos e 

descontos; 

4.18.4. Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários; 

4.18.5. Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações cadastrais complementares, e que o 

sistema disponibilize de forma automática, telas de manutenção destas informações, com possibilidade de parametrizar 

layouts diversos, para emissão de relatórios e geração de arquivos; 

4.18.6. Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição; 

4.18.7. Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando automaticamente a baixa na época e 

condições devidas; 
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 4.18.8. Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por ocasião de férias, 13º e folha de 

pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme determinação judicial; 

4.18.9. Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos mesmos; 

4.18.10. Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o servidor tenha desempenhado, 

dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de acordo com a legislação; 

4.18.11. Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e disponibilizar informações 

para cálculo e concessão aposentadoria; 

4.18.12. Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo); 

4.18.13. Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores; 

4.18.14. Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais; 

4.18.15. Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 

4.18.16. Permitir o controle dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como salário família e auxílios creche 

e educação; 

4.18.17. Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, quinquênio, licença prêmio, 

progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou perda por faltas e afastamentos; 

4.18.18. Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou transformação em abono 

pecuniário da licença-prêmio assiduidade; 

4.18.19. Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em folha; 

4.18.20. Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, periculosidade, 

insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 

4.18.21. Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação; 

4.18.22. Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, integrando essas 

informações para DIRF; 

4.18.23. Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, quanto ao acúmulo de 

bases para IRRF, INSS e FGTS; 

4.18.24. Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 

4.18.25. Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e Complemento Final dezembro) 

4.18.26. Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas 

4.18.27. Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 

4.18.28. Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar apurando automaticamente as diferenças encontradas ou por 

meio do lançamento de valores no movimento variável, gerando o registro destes valores na Ficha Financeira do mês. 

4.18.29. Permitir o cálculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para admissões do mês anterior, que 

chegaram com atraso para cadastramento; 

4.18.30. Permitir o cálculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para pagamento das diferenças de 

meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha Atual; 

4.18.31. Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando adequadamente os diversos 

regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais; 

4.18.32. Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para servidores com término de contrato 

(Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual deverá ser rescindido ou prorrogado; 

4.18.33. Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado do cálculo ou histórico 

mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa abrir o cálculo mensal e liberar a movimentação. 

4.18.34. Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período; 

4.18.35. Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e sintética. 

4.18.36. Permitir a parametrização, geração das receitas e despesas com pessoal, e a emissão do demonstrativo da integração 

da Folha Mensal e Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos. 

4.18.37. Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, rescisões de contrato e férias; 

4.18.38. Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), Previdência Social (GPS 

e MANAD), Caixa (GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP) e Ministério do Trabalho (CAGED). 

4.18.39. Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos e pagamento 

PIS/PASEP 
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 4.18.40. Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com livre formatação desses 

documentos pelo usuário; 

4.18.41. Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário; 

4.18.42. Permitir utilização de logotipos, figuras como imagem de fundo nos relatórios; 

4.18.43. Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor de texto (Word); 

4.18.44. Permitir retificar informações geradas em competências anteriores por meio de SEFIP RETIFICADORA. 

4.18.45. Permitir parametrizar Operadora de Plano de Saúde para gerenciar o benefício fornecido aos servidores e 

posteriormente levar as informações automaticamente na DIRF e Informe de Rendimentos. 

4.18.46. Permitir gerenciar os valores de Mensalidade do Plano de Saúde para Titular e Dependente, parametrizando a forma 

de desconto na folha mensal e em rescisão. 

4.18.47. Permitir interromper Legalmente as Férias em virtude de Licença Maternidade, permitindo que estas sejam 

programadas e calculadas de forma automática no retorno do afastamento. 

4.19. ESocial Registros do SMT (Saúde Medicina do Trabalho) 

4.19.1. Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração Biológica por período, mantendo 

histórico atualizado; 

4.19.2. Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos registros Ambientais por período, 

mantendo histórico atualizado; 

4.19.3. Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes ao PPP, como alteração de cargos, 

mudança de agente nocivo, transferências, descrição dos cargos e atividades exercidas pelo funcionário; 

4.19.4. Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados históricos; 

4.19.5. Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador aos fatores de riscos; 

4.19.6. Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 

4.19.7. Permitir registrar as informações referente ao Acidente de Trabalho (CAT): 

a) Identificação do Registrador, Empregador e Trabalhador; 

b) Comunicação do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora do acidente, Horas trabalhadas antes do acidente, Tipo da 

CAT, indicativo de CAT); 

c) Local do acidente; 

d) Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho; 

e) Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho; 

f) Atestado médico; 

g) Nome do médico que emitiu o atestado. 

4.19.8. Permitir informar o cadastro de EPI – Equipamento de Proteção Individual, o certificado de aprovação (CA), 

informações relativas as medidas de proteção coletiva, informações pertinentes a manutenção de uso como Higienização, 

Validade e Troca do EPI; 

4.20. E-Social Adequação Cadastral 
4.20.1. Permitir realizar o diagnóstico da Qualificação Cadastral antes da geração do arquivo, realizar a geração arquivo de 

informações para envio ao Portal Nacional do eSocial referente a Qualificação Cadastral e receber arquivo de retorno do 

eSocial e emitir relatório com as críticas apurada. 

4.20.2. Permitir o agrupamento de empresas com o mesmo CNPJ para envio ao eSocial 

4.20.3. Utilizar o mecanismo Token para habilitar os novos campos referentes ao eSocial 

4.20.4. Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo eSocial com todas as informações exigidas pelo eSocial 

Nacional 

4.20.5. Permitir realizar o relacionamento dos códigos de verbas do sistema com as rubricas do eSocial. 

4.20.6. Permitir gerar o relatório de Diagnóstico das informações do Empregador, Cargos, Escalas, Horários, e listar as 

inconsistências encontradas. 

4.20.7. Permitir gerar o relatório de Diagnóstico do Empregado com dados pessoais, documentação, endereço, formação, 

informações contratuais, e listar as inconsistências encontradas. 

4.20.8. Permitir a parametrização das rubricas do eSocial com a bases legais (IRRF, INSS, FGTS) e gerar relatórios de 

divergências; 

4.21. ESocial avaliador eletrônico  
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 4.21.1. Permitir a parametrização da periodicidade dos envios dos eventos ao eSocial; 

4.21.2. Consistir nas informações do layout do eSocial com o sistema de gestão de pessoal, para realizar a correta geração e 

envio dos eventos ao eSocial; 

4.21.3. Gerar os arquivos dos eventos do eSocial em formato XML 

4.21.4. Realizar a comunicação com o portal eSocial utilizando a tecnologia webservice; 

4.21.5. Permitir realizar o envio dos eventos do eSocial ao Portal do eSocial na internet utilizando certificação digital; 

4.21.6. Receber e interpretar e armazenar os protocolos de retorno da validação de estrutura do XML; 

4.21.7. Notificar Responsável via e-mail em caso de erro ou inconsistência  

4.21.8. Emitir relatório de críticas de validação apontado pelo portal do eSocial 

4.21.9. Reenviar os eventos do eSocial, arquivos XML, que apresentaram inconsistência; 

4.21.10. Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o Fechamento da Competência; 

4.21.11. Realizar o controle da Competência Fechada, para realizar a Abertura da Competência segunte. 

4.22. SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA NA WEB 

4.22.1. Itens que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que 

este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

4.22.1.1. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.  

4.22.1.2. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto (não proprietário). 

4.22.1.3. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária.  

4.22.1.4. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que 

originaram a despesa orçamentária.  

4.22.1.5. Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta.  

4.22.1.6. Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, 

ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário.  

4.22.1.7. Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, 

além do valor empenhado, em liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), 

liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho e ao período informado.  

4.22.1.8. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extra-

orçamentários e de restos a pagar.  

4.22.1.9. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: período, unidade gestora, 

credor, documento do credor (CPF/CNPJ), número do empenho e tipo do empenho (orçamentário extra-orçamentários ou 

restos a pagar).  

4.22.1.10. Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações:                                                          Unidade gestora; 

a) Data de emissão;  

b) Funcional programática;  

c) Categoria Econômica;  

d) Grupo da Despesa; 

e) Modalidade de Aplicação; 

f) Natureza da Despesa; 

g) Desdobramento da Despesa; 

h) Fonte de recursos;  

i) Credor, com seu respectivo documento;  

j) Tipo, número, ano e data de homologação da licitação (quando houver);  

k) Número do processo de compra (quando houver); 

l) Número do convênio (quando houver); 

m) Número do contrato (quando houver);  

n) Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentárias) 

o) Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; 

p) Registros de comprovação da despesa (opcional) 

q) 4.22.1.11. Histórico do empenho contendo descrição do item, quantidade, unidade, valor unitário e valor total 
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 4.22.1.12. Histórico das liquidações contendo data de liquidação, número de liquidação, complemento histórico, valor 

liquidado e valor estornado. 

4.22.1.13. Histórico dos pagamentos contendo data do pagamento, número do pagamento, número de liquidação, 

complemento histórico, valor pago e valor estornado. 

4.22.1.14. Histórico das retenções contendo data da retenção, número da retenção, número de liquidação, complemento 

histórico, valor da retenção e valor estornado. 

4.22.1.15. Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em liquidação (esta informação deve ser 

parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado.  

4.22.1.16. Filtros para selecionar o exercício, mês inicial/final, e Unidade Gestora.  

4.22.1.17. Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de todas de forma consolidada.  

4.22.1.18. Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Órgão, 

Unidade, 3º Nível (quando existir), Natureza da Despesa e Credores.  

4.22.1.19. Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função, 

Subfunção, Programa de Governo, Natureza da Despesa e Credores.  

4.22.1.20. Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de 

Governo, Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores.  

4.22.1.21. Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo da Ação 

(Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores.  

4.22.1.22. Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Natureza da 

Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores.  

4.22.1.23. Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos, 

Detalhamento da Fonte, Natureza da Despesa e Credores. 

4.22.1.24. Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera, Natureza 

da Despesa e Credores.  

4.22.1.25. Movimentação das Despesas envolvendo “Diárias”, “Passagens” e “Adiantamentos de Viagem”, contendo valores 

individuais e totais por Credor, além de dados complementares que mostram a Lei Autorizativa, Ato de Concessão, Data 

Inicial/Final da Viagem, Meio de Transporte, Objetivo da Viagem, Quantidade de Diárias, Valor Unitário das Diárias, Valor 

Total, Matrícula, Nome e Cargo dos Beneficiários. 

4.22.1.26. Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, 

Valor Empenhado, em Liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), Valor 

Liquidado e Valor Pago.  

4.22.1.27. Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de arrecadação no dia, no mês e no 

período selecionado.  

4.22.1.28. Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado.  

4.22.1.29. Movimentação dos empenhos a pagar contendo a Data de Vencimento, Fornecedor, Valor a Pagar, Número do 

Empenho, Tipo do Empenho, Fonte de Recursos, Descrição do Movimento, Processo Licitatório (se houver), Valor 

Empenhado e Valor a Pagar. 

4.22.1.30. Movimentação de recursos financeiros extra-orçamentárias repassados entre entidades públicas da mesma esfera 

de governo contendo unidade concessora/recebedora, finalidade da transferência, programação inicial, histórico de 

movimentos e resumo da transferência. 

4.22.1.31. Movimentação de recursos recebidos da União, Estado ou outras entidades contendo a origem, fonte de recursos, 

detalhamento da fonte, previsão bruta, previsão das deduções, previsão líquida, arrecadação bruta, deduções e arrecadação 

líquida. 

4.22.1.32. Movimentação de recursos concedidos a outras entidades para consecução de atividades de interesse público, que 

não sejam decorrentes de determinação legal ou constitucional contendo o tipo da transferência, nome do beneficiário, 

CPF/CNPJ, valor empenhado, valor liquidado, valor pago e valor anulado, bem como os detalhes do empenho realizado. 

4.22.1.33. Visão detalhada da Ordem Cronológica de Pagamentos, demonstrando fonte de recursos, empenho, histórico do 

empenho, data de liquidação, data de vencimento, data de pagamento, CPF/CNPJ do fornecedor, nome/razão social do 

fornecedor, valor, situação (a pagar, pagos, todos), contrato, processo licitatório, processo de compra, processo 

administrativo, processo de pagamento.  
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 4.22.1.34. Data da última atualização dos dados efetuada.  

4.22.2. Itens que o sistema de Licitação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este 

permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

4.22.2.1. Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes e demais alterações. Permitindo a 

seleção por exercício, unidade gestora, finalidade, fornecedor, valor e período.  

4.22.2.2. Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo selecioná-los pelo exercício, unidade 

gestora, modalidade, finalidade, objeto e expedição. 

4.22.2.3. Apresentar a relação de participantes da Licitação, bem como a relação de fornecedores desclassificados e o motivo 

da desclassificação 

4.22.2.4. Apresentar os vencedores e seus respectivos fornecimentos à unidade gestora, identificando seus contratos e itens 

fornecidos.  

4.22.2.5. Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo selecioná-los por 

unidade gestora, descrição e períodos.  

4.22.2.6. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto (não proprietário). 

4.22.2.7. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.  

4.22.2.8. Data da última atualização dos dados efetuada.  

4.22.2.9. Data da abertura das propostas.  

4.22.3. Itens obrigatórios que o sistema de Folha de Pagamento deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na 

WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

4.22.3.1. Informações do quadro de servidores ativos contendo nome, matrícula, cargo/função, lotação e vínculo 

4.22.3.2. Informações dos servidores efetivos contendo legislação regulamentadora, data de admissão, forma de contratação, 

carga horária, horário de trabalho e situação funcional 

4.22.3.3. Informação dos servidores comissionados contendo data de nomeação, número do ato de nomeação, data de 

exoneração, número do ato de exoneração, existência de vínculo efetivo, carga horária, detalhamento das atribuições, 

legislação regulamentadora e situação funcional 

4.22.3.4. Informações dos servidores cedidos/recebidos contendo legislação regulamentadora, carga horária, número do ato 

de cessão, ônus do pagamento e prazo de cessão 

4.22.3.5. Informações dos servidores temporários contendo data inicial e final da contratação 

4.22.3.6. Informações dos estagiários contendo data de admissão, curso vinculado ao estágio e carga horária 

4.22.3.7. Informações do quadro de servidores inativos contendo nome, matrícula, cargo/função em que se deu a 

aposentadoria, data de ingresso no quadro de inativos e regime de aposentadoria 

4.22.3.8. Informações da quantidade de servidores, salário base, vencimentos totais, descontos e valor líquido em níveis de 

visão por Entidade, Período, Secretaria, Departamento, Sessão, Setor, Cargo e Servidor 

4.22.3.9. Informações analíticas de pagamento contendo matrícula, nome do servidor, cargo, vínculo, data de admissão, 

salário base, proventos, vantagens, vencimentos totais, descontos e valor líquido em níveis de visão por Entidade e Período 

4.22.3.10. Informações detalhadas da folha de pagamento contendo códigos de verbas, descrição das verbas, valores de 

proventos, vantagens e descontos 

4.22.3.11. Informações detalhadas da folha de pagamento complementar contendo códigos de verbas, descrição das verbas, 

valores de proventos, vantagens e descontos 

4.22.3.12. Informações detalhadas de rescisão contendo códigos de verbas, descrição das verbas, valores de proventos, 

vantagens e descontos 

4.22.3.13. Informações detalhadas da folha de 13º salário contendo códigos de verbas, descrição das verbas, valores de 

proventos, vantagens e descontos 

4.22.3.14. Informações detalhadas do servidor, contendo nome, matrícula, data admissão, lotação, cargo, carga horária, 

situação, vínculo e CPF 

4.22.3.15. Informações do número de vagas criadas, preenchidas e disponíveis, por cargo, conforme o regime de contratação 

4.22.3.16. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto (não 

proprietário). 

4.22.3.17. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.  

4.22.3.18. Data da última atualização dos dados efetuada.  
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 4.22.4. Itens que o sistema de Patrimônio deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este 

permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

4.22.4.1. Relação de bens contendo unidade gestora, descrição, número da placa, situação, data de aquisição, valor de 

aquisição, tipo de ingresso, data da baixa, tipo da baixa, valor atual e data de avaliação.  

4.22.4.2. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto (não proprietário). 

4.22.4.3. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.  

4.22.4.4. Data da última atualização dos dados efetuada.  

4.22.5. Itens que o sistema de Estoque deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este 

permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

4.22.5.1. Relação de materiais contendo unidade gestora, descrição, unidade de medida, saldo anterior, entradas, saídas e 

saldo atual 

4.22.5.2. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto (não proprietário). 

4.22.5.3. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.  

4.22.5.4. Data da última atualização dos dados efetuada.  

4.22.6. Itens que o sistema de Frotas deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este 

permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

4.22.6.1. Relação de veículos contendo unidade gestora, tipo de veículo, descrição, data de aquisição, localização, placa, ano 

de fabricação, situação, tipo do bem, chassi, estado de conservação, número do RENAVAM, combustível utilizado, cor e 

data de aquisição 

4.22.6.2. Relação das despesas com abastecimento, impostos e outras manutenções contendo data do movimento, descrição, 

quantidade e valor 

4.22.6.3. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto (não proprietário). 

4.22.6.4. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.  

4.22.6.5. Data da última atualização dos dados efetuada.  

4.22.7. Itens que o Sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB deve gerar para conhecimento do cidadão: 

4.22.7.1. Possibilidade de consultar as opções de menu disponíveis, publicações e respostas as perguntas frequentes com 

base em um argumento simples de pesquisa 

4.22.7.2. Possibilidade de saber quais são os recursos de acessibilidade disponíveis 

4.22.7.3. Possibilidade de consultar, imprimir e exportar as respostas as perguntas mais frequentes que facilitam o 

entendimento sobre os objetivos e conteúdo do portal 

4.22.7.4. Possibilidade de consultar, imprimir e exportar informações sobre a estrutura organizacional da entidade. Tais 

dados compreendem: nome, endereço, horário de atendimento, telefones, atribuições e responsável 

4.22.7.5. Possibilidade de consultar, imprimir e exportar informações sobre o local responsável pelo Serviço de Informações 

ao Cidadão (SIC). Tais dados compreendem: nome, endereço, horário de atendimento, telefones, atribuições e responsável 

4.22.7.6. Possibilidade de obter informações básicas sobre os pedidos de informação, bem como o endereço eletrônico para 

efetuar seu registro e acompanhamento 

4.22.7.7. Possibilidade de consultar publicações diversas da entidade que envolvem temas como: Prestação de Contas, 

Planejamento/Orçamento, Lei 9.755/98 (Contas Públicas), Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO e RGF), Anexos da Lei 

4.320/64, Licitações, Lei de Acesso à Informação, Contratos e Gestão Pessoal 

4.22.7.8. Possibilidade de consultar informações do responsável pela manutenção do portal. Tais dados compreendem: 

nome, endereço, horário de atendimento, telefones e contato eletrônico 

4.22.7.9. Possibilidade de disponibilizar o acesso rápido a uma ou mais consultas sem a necessidade de navegar pelos menus 

4.22.8. Itens obrigatórios que o Sistema de Dados Abertos em ‘tempo real’ na WEB deve gerar para conhecimento do 

cidadão: 

4.22.8.1. Possibilidade de disponibilizar o acesso via webservice ou outra ferramenta que permita leitura automatizada via 

API em um formato aberto (geração nos formatos XML e JSON) 

4.22.8.2. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de um formato aberto (não proprietário). 

4.22.9. Itens obrigatórios que o Menu deve permitir: 

4.22.9.1. Possibilidade de criar Menus personalizados no Portal de Transparência. Permitindo ao órgão vincular Links, 

Páginas da Internet, ou qualquer arquivo dentro dos temas correlatos, bem como destacar algum tema específico. 
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 4.22.9.2. Possibilidade de criar sub-menus nas abas disponíveis no Portal de Transparência personalizáveis a critério do 

Órgão.  

4.23. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS 

4.23.1. Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos; 

4.23.2. Gastos com combustíveis e lubrificantes (Materiais próprios ou de terceiros); 

4.23.3. Gastos com manutenções efetuadas em dependências próprias ou de terceiros; 

4.23.4. Permitir a classificação dos gastos dentro de um plano de contas. 

4.23.5. Permitir o lançamento automático de custos através de eventos geradores de custos, os quais devem poder ser criados 

pelo próprio usuário; 

4.23.6. Emitir balancete de gastos de forma analítica, por veículo, ou geral; 

4.23.7. Permitir apropriação de custos para o veículo ou equipamento, permitindo inclusive apropriá-los a nível de conjunto 

mecânico; 

4.23.8. Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos; 

4.23.9. Manter histórico da utilização e movimentação dos agregados; 

4.23.10. Manter controle efetivo e independente da vida útil dos agregados; 

4.23.11. Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível mantido em tanques próprios; 

4.23.12. Programar, emitir e controlar a execução de ordens de serviços a serem efetuados nos veículos, máquinas, 

equipamentos e agregados, permitindo registrar as datas de abertura e fechamento, serviços realizados e despesas 

decorrentes; 

4.23.13. Permitir registrar serviços executados por veículo, agregado, conjunto mecânico e por fornecedor; 

4.23.14. Programar, emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de manutenção preventiva a serem 

efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e agregados permitindo gerar as respectivas ordens de serviço a partir 

desses planos; 

4.23.15. Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor requisitante, tempo de utilização e 

distância percorrida; 

4.23.16. Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas; 

4.23.17. Manter controle efetivo sobre os seguros e garantias incidentes diretamente sobre os veículos e seus agregados; 

4.23.18. Manter controle físico do estoque de peças de reposição e material de consumo; 

4.23.19. Mantem integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados relativos aos veículos, 

máquinas e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial 

deverão refletir imediatamente nos dados do veículo; 

4.24.20. Manter cálculo exato e efetivo do consumo de combustível por veículo, calculando o consumo médio, custo médio 

por unidade de utilização. 

4.24.21. Possuir análises comparativas de consumo por tipo de veículo / equipamento, por tipo de combustível, entre outras; 

4.24.22. Permitir o agendamento e controle das obrigações dos veículos como IPVA, seguros e licenciamento; 

4.24.23. Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, equipamentos e agregados, como multas, acidentes, etc., 

registrando datas e valores envolvidos; 

4.24.24. Permitir a substituição de marcadores (Hodômetros e Horímetros). 

4.24.25. Permitir cadastro e controle de veículo bicombustível. 

4.24.26. Permitir o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota 

4.24.27. Possibilitar o cadastramento de adaptações em veículos como ambulâncias e escolares 

4.24.28. Permitir a anexação de documentos e imagens as ocorrências dos veículos 

4.24.29. Permitir realizar a reserva de veículos 

4.24.30. Disponibilizar um relatório com as reservas dos veículos 

Disponibilizar uma consulta com os veículos cujo consumo de combustível está acima ou abaixo da média prevista 

4.24.31. Conceder permissão aos usuários para realizarem movimentações somente dos veículos que pertencem a sua 

repartição e restringir o acesso aos veículos de outras. 

4.24.32. Importar os abastecimentos realizados em postos de terceiros que utilizam cartão de abastecimento 

4.25.  SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 
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 4.25.1. Disponibilizar consultas de situação de adimplência ou inadimplência do cidadão de forma integrada ao módulo de 

arrecadação permitindo verificar o levantamento de débitos, cadastro, contribuinte, sociedade e certidão de dívida ativa. 

4.25.2. Possuir parâmetro para periodicidade de notificação da necessidade de reiniciar a numeração dos processos e das 

guias de recolhimento. O usuário deverá ter opção para selecionar a periodicidade, devendo ser mensal ou anual. Deverá 

disponibilizar também opção de usar uma numeração sequencial que não requeira reinício dessa sequência. 

4.25.3. Possuir parâmetro que permita, quanto a numeração de processos, a escolha entre geração automática do sistema ou 

entrada manual pelo usuário da entidade. Mesmo que a opção de numeração de processo seja automática, deverá permitir a 

entrada manual da numeração do processo, a critério do usuário (sem modificar o parâmetro da numeração).  

4.25.4. Permitir configurar previamente os emolumentos que comporão os processos e guias de recolhimento. Para tanto, 

deveráinformar a sua descrição, tipo de receita (orçamentária ou extra-orçamentária), conta contábil, moeda, valor, indicador 

de incidência (área de terreno ou construída, metros, distância, valor ou nenhum) e fundamento legal (número, ano e tipo) 

que suporta a existência do mesmo. 

4.25.5. Permitir a emissão de guia de recolhimento para processos, informando a data de vencimento, taxas dos 

emolutmentos previamente configurados, opção de parcelamento e a impressão de código de barras para recebimento através 

de rede bancária (boleto de cobrança); 

4.25.6. Permitir configurar previamente a quantidade máxima de parcelas de uma guia de recolhimento, conforme o assunto 

do processo, possibilitando decisão de parcelamento no ato de emissão da guia ao cidadão. 

4.25.7. Disponibilizar rotina de formatação das guias de recolhimento, permitindo aos próprios usuários selecionar os 

campos constantes na referida guia; 

4.25.8. Permitir a criação de estrutura de governo da entidade, de forma configurável em termos de nível e subnível, 

contendo minimamente as seguintes informações: numeração hierárquica, nome, sigla, situação (ativo / não ativo) e se é 

órgão protocolo. Qualquer órgão, departamento ou setor deverá ser capaz de assumir a função de área protocolar, mantendo 

única a sequênciação da numeração de processos. 

4.25.9. Permitir a criação de roteiros pré-estabelecidos para o processo conforme o assunto e o subassunto. Para tanto, 

deverá informar o assunto, o subassunto, o número de dias e o custo no órgão de protocolo, a sequência de órgãos do roteiro 

(as etapas), sendo capaz ainda de indicar o nome do funcionário, a duração e o custo de cada etapa. Ao término, o sistema 

apresenta a duraçãoe o custo de todo o processo. 

4.25.10. Permitir a juntada de processos por anexação ou apensação. Para tanto, deverá filtrar o processo principal através de 

ano, mês e número e depois definir o tipo de juntada, que pode ser anexação ou apensação e informar um ou mais processos 

que serão juntados. 

4.25.11. Possuir parâmetros para a ativação de assinatura eletrônica para as funcionalidades de tramitação de processos, 

emissão de guia de recolhimento e concessão de assistência. Para ativar ou desativar o recurso, deverá selecionar a 

funcionalidade desejada na área de customização do sistema. 

4.25.12. Permitir a emissão de relatório comparativo dos valores estimados em relação aos emitidos e pagos. Para tanto, 

deverá informar o assunto e o subassunto, se será ordenado pelo valor da diferença ou por processo, se a comparação com o 

custo estimado será por valor emitido ou pago, podendo informar adicionalmente a tolerância (percentual ou valor em reais) 

e filtros por: faixa numérica dos processos, somente guias pagas, que possuam diferença, resumido e relação geral. 

4.25.13. Permitir o arquivamento de processos. Para tanto, deverá primeiramente selecionar o processo desejado, podendo 

consultar o processo através do ano, mês e do número, bem como através do requerente. Posteriormente, deverá informar a 

data de arquivamento, a situação de encerramento, local de arquivamento e opcionalmente, alterar a situação do processo e 

acrescer uma observação sobre o arquivamento. 

4.25.14. Permitir o registro de entrega da documentação requerida ao cidadão através de procedimento por parte da entidade. 

Para tanto, deverá primeiramente selecionar o processo desejado, podendo consultar o processo através do ano, mês e do 

número, bem como através do requerente. Posteriormente, deverá informar a data de entrega.  

4.25.15. Permitir que o comprovante de entrega seja parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a 

serem impressos bem como sua disposição dentro do documento. Deverá ofertar a confecção de vários modelos de 

comprovante de entrega, os quais serão exibidos para o usuário no momento da realização da impressão do mesmo.  

4.25.16. Prover funcionalidade que demonstre a consulta e a visualização de processos e histórico de tramitações. Para tal, 

deverá ofertar pesquisa das informações utilizando no mínimo: ano, mês, número de processo, requerente, órgão protocolo, 

órgão, assunto, subassunto, situação, logradouro, CPF, CNPJ, por período, local de arquivamento, pesquisa por palavra, 
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 processos sigilosos ou internos da entidade. Como resultado, deverá ser apresentado uma lista de processos aderentes aos 

filtros aplicados, contendo as seguintes informações: identificação do processo (ano, mês e número), data de protocolo, 

requente principal, assunto e subassunto. Por fim, deverá ser possível acessar os detalhes de um processo, onde deverá 

constar: localização do processo, pessoas (requerentes principais e secundários), documentos exigidos, súmula, a guia e suas 

taxas e o histórico de tramitação ocorrido, com a data e hora de todas as entradas e saídas pelos diversos órgãos, além das 

situações e observações registradas. 

4.25.17. Permitir a emissão de etiquetas de protocolo previamente selecionadas, através dos filtros: assunto, subassunto, 

situação, bairro e logradouro do requerente e intervalo de data ou de processos (ano, mês e número). O conteúdo da etiqueta 

deverá ser configurável, devendo ter minimamente a configuração do: nome da entidade, identificação do processo (número 

ou código de barras), data e hora do protocolo, requerente principal e a súmula do processo. 

4.25.18. Permitir acesso aos processos por meio de leitura do código de barras em diversas funcionalidades de 

movimentação. 

4.25.19. Permitir a emissão de comprovante de protocolização no momento do cadastro de processo. 

4.25.20. Permitir que o comprovante de protocolização seja parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar 

campos a serem impressos bem como sua disposição dentro do documento; 

4.25.21. Permitir o cadastro de processos. Para tanto, deverá selecionar o assunto e subassunto, informar os dados de pelo 

menos um requerente, que pode ser pessoa física ou jurídica, tais como: nome, data de nascimento ou de abertura da 

empresa, endereço, definir um requerente como principal e a súmula do processo. 

4.25.22. Permitir que os requerimentos e pareceres sejam configurados pelo próprio usuário permitindo-lhe selecionar 

campos a serem impressos bem como sua disposição dentro do documento; 

4.25.23. Possibilitar a consulta e emissão de prontuário do requerente detalhando todos os fatos e providências relacionadas 

a qualquer processo no qual o mesmo esteja envolvido; 

4.25.24 Permitir o cadastro de processos relativos a edificações de imóveis. Para tanto, deverá informar o tipo de edificação, 

tipo de material, tipo de cobertura, áreas do terreno e construída, datas de habite-se e concessão, situação do ISSQN, 

quantidades de pavimentos, salas, apartamentos e dados de um ou mais engenheiros responsáveis (CPF/CNPJ, e-mail e 

engenheiro principal). 

4.25.25. Permitir a emissão de relatórios relativos à processos de edificações, como: áreas edificadas por assunto, relação e 

evolução de áreas edificadas, e áreas edificadas para correspondência. 

4.25.26. Disponibilizar visões gráficas, utilizando filtro por período de datas para obter área edificada, número de 

edificações, guias emitidas x pagas, quantidade de processos por órgão, por assunto ou expediente (protocolados, iniciados, 

entregues e arquivados). 

4.25.27. Fornecer dados ao "Controle de Processos e Tramitação - Internet", dados esses referentes a cada processo 

cadastrado, assegurando inviolabilidade dos dados pessoais do requerente, bem como dos próprios processos. 

4.25.28. Possuir parâmetros que permitam a sinalização, ao entrar no sistema ou de forma recorrente (em minutos), de 

processos pendentes de recebimento para o funcionário.  

4.25.29. Permitir que o roteiro do processo se altere automaticamente de acordo com o status do processo. 

4.25.30. Permitir informar o número de folhas que compõe o processo. 

4.25.31. Disponibilizar mecanismo que permita iniciar o processo a partir do número do boleto de cobrança gerado no 

módulo internet do trâmite de processos. Para tanto, deverá registrar o número no cadastramento do processo, informar o 

assunto/subassunto e complementar os dados conforme requisitos do tema. 

4.25.32 Permitir confrontar os valores gerados pelo cidadão no controle de processos e tramitação - internet com os valores 

reais do processo e alertar visualmente o usuário. 

4.25.33. Permitir gerar automaticamente boleto de cobrança complementar caso os valores gerados pelo cidadão no controle 

de processos e tramitação - internet estejam inferiores aos valores reais do processo.  

4.25.34. Permitir anexar arquivos digitais (qualquer formato) nos processos cadastrados. 

4.25.35. Permitir o cancelamento de guias vencidas em lote. 

4.25.36. Permitir a realização de concessões aos processos assistenciais com assunto parametrizado como Assistência Social.  

4.25.37. Permitir a exclusão de processos arquivados vencidos, isto é, com o tempo (em meses) de arquivamento já vencido 

(a temporalidade é configurada por assunto). 
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 4.25.38 Permitir a consulta do valor total aproximado das taxas necessárias a abertura de um processo (protocolização), bem 

como a documentação exigida. Informações geradas por assunto e subassunto que poderão ser impressas e entregues ao 

requerente. 

4.25.39. Permitir a consulta de todos os e-mails pendentes de envio através de filtros como: usuário, período e operação 

(protocolo, trâmite, entrega e arquivamento). Após a consulta, é possível efetuar o envio dos e-mails selecionados. 

4.25.40. Permitir o estorno da guia de recolhimento paga, através de consulta por número da guia, ano, mês ou listagem das 

guias. 

4.25.41. Permitir dar baixa nas guias de recolhimento pagas em um processo. 

4.25.42. Permitir o pagamento de todas as guias de recolhimento pagas na agência bancária, cujo arquivo de retorno já tenha 

sido importado pela gestão de receitas, ou ainda, todas as guias de recolhimentos pagas na tesouraria do próprio órgão 

público. 

4.25.43. Permitir o registro dos dados cadastrais do cidadão requerente, principal ou envolvido, para abertura de processo 

junto à entidade.  

4.25.44. Permitir a reabertura de processos arquivados. Após a reabertura, o processo ficará disponível para alterações e 

tramitar novamente pela entidade. 

4.25.45. Permitir o recebimento de processos em lote por um órgão/funcionário. 

4.25.46. Possibilitar uma estimativa de tempo e custo de um processo, no momento de sua protocolização. Para tal, basta 

informar a duração em dias e os custos envolvidos por trâmite. 

4.25.47. Permitir a transferência de processos de um requerente para outro, afim de eliminar pessoas cadastradas em 

duplicidade na base de dados. 

4.25.48. Permitir o trâmite de um grupo de processos de um órgão/funcionário para outro órgão/funcionário. 

4.25.49. Possibilitar a emissão do prontuário do processo com informações gerais do processo em formato Texto (REL) ou 

PDF. Principais informações: o número do processo, datas, o órgão de protocolo, o assunto e o subassunto, a situação, o 

nome e documento do requerente principal, documentos anexados, o endereço do processo e o histórico da tramitação. 

4.25.50. Possibilitar a emissão de relação de processos em formato Texto (REL) ou PDF, com informações como: o número 

do processo, nome do requerente, datas (de protocolo e de tramitação), o assunto e o subassunto, as tramitações pelos órgãos. 

É possível realizar filtros de período, como de data ou faixa de números de processos, como também listar apenas processos 

ativos, dentre outras opções. 

4.25.51. Possibilitar a emissão de relação de processos por situação em formato Texto (REL) ou PDF, com informações 

como: código do processo, datas de protocolo, data de início da tramitação, data de entrega, data do arquivamento, situação 

do processo, assunto, subassunto e endereço do processo. É possível realizar filtros por situação, assunto, subassunto, bairro, 

data de protocolo (ou do requerente), data de início, data de entrega, data de arquivamento. 

4.25.52. Possibilitar a emissão de relatório de processos juntados em formato Texto (REL) ou PDF, com as informações do 

processo principal e seus respectivos anexados e ou apensados. É possível filtrar por situação, assunto, subassunto ou 

intervalo de data. Também são apresentas informações adicionais, como tipo de juntada, data da juntada, dentre outras. 

4.25.53. Permitir acompanhar por assunto, o número de processos com entrada ou saída a partir de um mês de referência, até 

12 meses subsequentes. Para emitir esse relatório, selecionar o mês inicial para composição do relatório e, opcionalmente, o 

assunto e subassunto conforme necessidade. 

4.25.54. Permitir o cadastro dos usuários e suas permissões de acesso ao sistema. 

4.25.55. Possibilitar a troca de usuários, sem a necessidade de sair do sistema. 

4.25.56. Permitir consultar eventos realizados por usuários no sistema, para fins de auditoria. Observação: nessa 

funcionalidade, há apenas os registros das operações dos usuários, porém sem os detalhes. 

4.25.57. Permitir criar atalhos para aplicações externas, como bloco de notas e calculadora. 

4.25.58. Permitir a definição de configurações de relatórios, como: o alinhamento de fontes para cabeçalho e corpo do 

relatório, assim como o uso de imagem como pano de fundo do relatório e equivalência de fontes.  

4.25.59. Permitir configurações técnicas para uso do sistema, como: utilização de histórico de eventos do usuário, bloqueio 

da edição de documentos gerados pela rotina de formatação de documentos, integração com Active Directory do 

Windows®, integração com a Folha de Pagamento, dados de conexão com o banco de dados, dentre outros.  

4.25.60. Permitir o funcionário trocar o órgão de atendimento, no caso de pertencer a dois ou mais órgãos na entidade. 
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 4.25.61. Permitir outras parametrizações gerais do sistema, ajustando-o para o uso da entidade, como: a habilitação de 

campo para informar o número do processo antigo, o nível de prioridade do processo, obrigatoriedade de CPF ou CNPJ para 

o requerente, obrigatoriedade de endereço para o requerente, dentre outras. 

4.25.62. Permitir parametrizações de segurança do sistema, como a utilização de assinatura eletrônica para trâmite, cadastro 

de processos sigilosos, guia de recolhimento e concessão de assistência. Também é possível determinar o nível de segurança 

de acesso dos funcionários e órgãos no fluxo de trabalho de processos: tramitação, cadastramento, anexação, 

entrega/arquivamento e reabertura de processo, dentre outras. 

4.25.63. Permitir configurações de guia de recolhimento, informando o tipo de documento para recolhimento de taxas (guia 

ou boleto bancário), data de vencimento, se as guias pagas serão atualizadas manualmente ou de forma automática e 

integrada ao sistema de arrecadação. 

4.25.64. Permitir configurações para documentos, como o modelo da guia etiqueta de protocolo, guia padrão para impressão 

e modelo de comprovante de encaminhamento / recebimento nos trâmites. 

4.25.65. Permitir configurações para a página web de tramitação de processos, como: o limite de dias para exibição de 

processos arquivados, o formato do boleto bancário a ser usado, o e-mail do remetente das mensagens automáticas, 

instruções a serem apresentadas na área de "Documentos e Taxas", selecionar as ações (protocolo, trâmite, entrega da 

documentação, dentre outras) que emitirão notificações por e-mail, definir cabeçalho dos e-mails e o SMTP. 

4.25.66. Permitir a liberação ou bloqueio dos assuntos e subassuntos que poderão ou não ser utilizados por cada órgão da 

entidade cadastrado no sistema. 

4.25.67. Permitir o direcionamento de qualquer relatório do sistema para impressoras específicas. 

4.25.68. Possibilitar o cadastramento das fórmulas dos códigos de barras, linhas digitáveis e outras fórmulas utilizadas pelos 

bancos nos seus devidos padrões. 

4.25.69. Criar o boleto bancário, definindo os parâmetros gerais, como tipo de boleto, nome, tamanho e o "layout" do 

documento. 

4.25.70. Permitir ao usuário da entidade consultar a ajuda e versão do sistema. 

4.25.71. Permitir o cadastramento de processos sigilosos para que apenas sejam tratados e visualizados pelos órgãos 

envolvidos no trâmite (se habilitado em parâmetros). 

4.25.72. Permitir o cadastramento de processos internos da entidade (se habilitado em parâmetros). 

4.25.73. Permitir informar o nível (baixo, médio e alto) de prioridade de um processo (se habilitado em parâmetros). 

4.25.74. Permitir o registro de volumes de processo e respectivos empréstimos para outros órgãos na entidade (se habilitado 

em parâmetros). 

4.25.75. Permitir a emissão de despacho do trâmite realizado, registrando os órgãos emissor e destinatário (se habilitado em 

parâmetros). 

4.2.76. Permitir consultar por um processo antigo, que foi migrado para o sistema de processos, em consulta de processos, 

no momento de cadastramento de processos ou trâmites (se habilitado em parâmetros). 

4.25.77. Possui Funcionalidade de Emissão de Parecer possibilitando Gravar o Parecer anexando arquivo PDF ou acionando 

o botão "Digitar o Parecer que libera a área destinada a edição de parecer do sistema. Caso seja escolhido anexar arquivo 

PDF com o Parecer, o sistema viabiliza a localização do arquivo para anexação. Caso seja escolhido a opção de digitar o 

parecer, deve-se digitar o Titulo do parecer antes de digitar o parecer na área  de Descrição. Em ambas as situações deve-se 

preencher o campo data do parecer. Na mesma funcionalidade é possíver consultar os pareceres anexados ou incluidos 

manualmente através da consulta de parecer. 

4.25.78. Possui funcionalidade onde o usuário TP tenha controle da solicitação de acesso do requerentes ao TPNET. Na 

funcionalidade Solicitação de Acessoa Internet o usuário do TP pode consultar todas as solicitações de acesso feitas por 

requerentes no TPNET, de um determinado período com filtro de Solicitações Pendentes, Deferido e Indeferido. com essa 

seleção o usuário poderá acessar cada solicitação de acceso pendentes, dando o deferimento ou o indeferimento desse 

acesso. Ao consultar a solicitação de acesso o sistema exibe os dados cadastrais do solicitante apresentando tais informações 

em duas colunas: 

- Dados de Cadastro da Solicitação - Onde estarão as informações incluidas pelo solicitante no momento do seu auto-

cadastramento no TPNET; 

- Dados de Cadastro Existente - Onde estarão as informações cadastrais que o solicitante já tinha anteriormente. 
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 - O usuário poderá escolher os dados cadastrais mais atuais do solicitante marcando a coluna escolhida e Deferir ou indeferir 

a solicitação de acesso ao TPNET 

- Se a solicitação for deferida o TP envia automaticamente um e-mail informando que o requerente já tem acesso no 

TPWEB, informando usuário, Senha e texto personalizado. 

4.25.79. Possuir um ambiente de Tramite onde, antes do envio, seja possível verificar um atributo que informe a situação da 

Guia.  As situações possíveis são "Pendentes”, "Sem Guia Pendência" ou "Guia não Gerada". 

Obs.: As Guias não pagas ficam como Status de Pendente. 

O sistema deve Bloquear de Tramites enquanto as Guias não estiverem pagas ou não tenham sido geradas. 

4.25.80. Possui funcionalidade que possibilita a interação do usuário no TP com o requerente no TPNET através de uma área 

de observação "Observações de Trâmite". Quando o tramite for bloqueado, para os processos que possuam guias não pagas e 

não geradas, o usuário poderá incluir uma observação que poderá ser vista pelo solicitante ao consultar seu processo no 

TPNET. 

Da mesma forma quando o Requerente incluir uma observação do TPNET, o usuário poderá visualizar essa observação na 

área de observação "Observação do Requerente". 

Dessa forma será possível que ocorra comunicação entre o requerente que utilizem com mais constancia a plataforma da 

internet. 

4.25.81. Possui funcionalidade que possibilita ao usuário do TP identificar / direcionar o controle da solicitações de acesso 

aberto no TPNET,  para um funcionário de um setor específico. Esse controle pode mudar no tramite do processo. 

4.25.82. Possui funcionalidade que possibilita ao funcionário responsável pelo tramite de processos de um determinado 

órgão, visualizar em grupo esses processos e facilitar o acesso e ações que forem necessárias.    

Essa funcionalidade se tornou necessária por conta da possibilidade via internet de o Cidadão atualizar Documentações e 

incluir observações relacionadas ao seu processo / trâmite após ser comunicado via e-mail. 

O usuário acessa as Atualizações via Internet incluindo códigos de Órgão e Funcionário; 

O Sistema exibe todas as Alterações de observação e anexação de Documentos, feitas pelo cidadão dos seus processos Via 

Internet e que ainda não tenham sido tratadas por nenhum funcionário do Órgão; 

O Funcionário tem a possibilidade de acessar a tela de “Cadastramento de Trâmite” acionando a Marcação (V em Verde) da 

Coluna “Data Anexo” de um determinado processo; 

O Funcionário tem a possibilidade de acessar a tela “Anexação de Documento” acionando a Marcação (V em Verde) da 

Coluna “Data Observação” de um determinado processo; 

O funcionário Marca com “X” o Processo que pretende tratar e dar como visto e salva. 

4.25.83. Possuir integração entre os módulos internet, de uso do cidadão, e o produto padrão de uso da entidade, do sistema 

de Tramitação de Processos, sem redundância de dados entre os sistemas. 

Possuir credenciais para logon no módulo internet, a fim de garantir o sigilo das informações pessoais e dos processos do 

requerente. Para tanto, poderá utilizar-se de protocolo e senha ou ainda de um identificador (login), senha e data de 

aniversário / abertura da empresa (em caso de pessoa jurídica) para acesso seguro. 

4.25.84. Possuir consulta específica ou geral que permita o requerente acompanhar a tramitação do(s) seu(s) processo(s). 

Deve apresentar o processo ou uma lista dos processos, com número, data, assunto e subassunto. De forma complementar às 

informações citadas, os detalhes de um processo deve conter: o endereço, a súmula e as tramitações entre órgãos da entidade. 

4.25.85. Possuir consulta que permita o cidadão pesquisar a documentação exigida para a abertura de processo, de acordo 

com o assunto e subassunto. 

4.25.86 Possuir consulta que permita o cidadão ter uma estimativa de custo referente ao processo, de acordo com o assunto e 

subassunto. Como resultado deverá ser apresentada uma lista de emolumentos exigidos, fator de incidência (caso exista) e 

seus respecitivos valores. Adicionalmente deverá também ser apresentado o valor total a ser pago e a possibilidade de 

emissão de boleto, que em sendo utilizado, deverá exigir as informações de pessoa física/jurídica e nome do requerente. 

4.25.87. Possuir funcionalidade onde o requerente pode solicitar o seu acesso aos seus processos informando sua s 

informações cadastrais tais como Tipo de Pessoa (Fisica ou Jurídica),CPF / CNPJ, Senha, Nome do Requerente, E-mail, 

Receber emails automáticos? (SIM ou NÃO), Data de Nascimento ou de Abertura, Telefone CEP, Endereço, Cidade, UF, 

Bairro, Numero do Imóvel e Complemento do Endereço 

4.25.88. Possui funcionalidade onde o requerente pode solicitar o seu acesso aos seus processos informando sua s 

informações cadastrais tais como Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica),CPF / CNPJ, Senha, Nome do Requerente, E-mail, 
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 Receber e-mails automáticos? (SIM ou NÃO), Data de Nascimento ou de abertura , Telefone CEP, Endereço , Cidade, UF, 

Bairro, Numero do Imóvel e Complemento do Endereço 

4.25.89. Possuir funcionalidade onde o requerente tenha a opção de efetuar abertura de processo de na WEB obedecendo 4 

passos. 

Passo 1 Assunto - Entrar com Assunto existente em lista e Subassunto correspondente ao assunto selecionado. 

Passo 2 Documentos - Neste passo o requerente irá anexar todos os documentos necessários para a abertura de seu processo. 

Alguns processos exigem documentos específicos, para anexá-los deve-se utilizar os botões que são apresentados em sua 

respectiva linha. 

Os botões são para inclusão de outros documentos que considere relevantes para o processo. Os documentos anexados são 

listados em tabela na pagina. Para remoção de arquivos basta marcar a caixa da última coluna correspondente e clicar no 

botão remover documentos. Requerente (Existente ou um novo), Documentos conforme assunto e Subassunto e Descrição 

do Processo. 

Passo 3 Pessoas - O Requerente deve incluir todas as pessoas relacionadas e relevantes ao processo. É obrigatório ter no 

mínimo o próprio requerente, pois todo processo deve ter uma pessoa relacionada. Para adicionar pessoa basta clicar no 

botão de adição de pessoa. Caso a pessoa adicionada não esteja previamente cadastrada, o sistema permite fazer o cadastro 

dessa pessoa. As pessoas adicionadas no processo são listadas na tabela que se encontra na página que contem os seguintes 

campos: "Código" do Requerente criado pelo sistema, "NomeCompleto" do requerente, "Tipo" do Requerente, "Principal?" 

que indica quem é o requerente Principal do processo (SIM ou NÃO) e Chack Box para remover Pessoas caso necessário. 

Para remover pessoas adicionadas basta marcar a caixa da última coluna (Chack Box) correspondente as pessoas que você 

deseja remover e clicar no botão de remoção de pessoas. 

Passo 4 Observações - Este é um espaço de preenchimento livre. Aqui o requerente adiciona informações relevantes ao 

processo que que não foram solicitados nos passos anteriores. 

4.26. Sistema de Apoio à Decisão 

4.26.1. Disponibilizar módulo com informações de indicadores da gestão em formato gráfico, dispondo de, pelo menos, 

informações das áreas Financeira, Receitas e Despesas (Orçamentárias), via integração com os respectivos módulos. 

4.26.2. Disponibilizar o acesso ao ambiente dos indicadores da gestão em WEB e dispositivo móvel. 

4.26.3. Deve ser possível configurar usuários cujo acesso ao módulo seja possível com visualizações distintas dos 

indicadores, para que cada usuário possa ter acesso aos indicadores de sua área de interesse. 

4.26.4. Disponibilizar os gráficos com as informações dos indicadores que permitam interação, podendo fazer filtros e 

seleções de períodos, bem como ofertar detalhamento de níveis da informação (tecnicamente conhecido como drilldown) 

que está sendo exibida para os indicadores que exibirem informações das Naturezas de Receitas e Despesas. Ao realizar um 

filtro através de um indicador, os demais indicadores apresentados no mesmo campo de visão, na mesma tela, também 

devem respeitar o filtro realizado (desde que tratem do mesmo tema). 

4.26.5. Disponibilizar em uma única página, num único campo de visão, informações que contenham os seguintes 

conteúdos: Percentual de Gastos com Pessoal, Dívida Consolidada, Operações de Crédito Internas e Externas, Operações de 

Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, Previsão e Execução de Receita Corrente, Receita de Capital e Total de 

Receita, Previsão e Execução de Despesa Corrente, Despesa de Capital e Total de Despesa. 

4.26.6. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Pessoal, demonstrando necessariamente qual a 

meta a atingir, o realizado em percentual no período, bem como uma identificação visual tanto para o cumprimento da meta 

realizada quanto para o não cumprimento. 

4.26.7. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Dívida Consolidada, demonstrando 

necessariamente qual a meta a atingir, o realizado em percentual no período, bem como uma identificação visual tanto para o 

cumprimento da meta realizada quanto para o não cumprimento. 

Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Operações de Crédito Internas e Externas, demonstrando 

necessariamente qual a meta a atingir, o realizado em percentual no período, bem como uma identificação visual tanto para o 

cumprimento da meta realizada quanto para o não cumprimento. 

4.26.8. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Operações de Crédito por Antecipação de 

Receita, demonstrando necessariamente qual a meta a atingir, o realizado em percentual no período, bem como uma 

identificação visual tanto para o cumprimento da meta realizada quanto para o não cumprimento. 
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 4.26.9. Disponibilizar indicador que demonstra os valores totais de Receita Orçamentária prevista no ano e Arrecadada no 

ano, bem como uma identificação visual tanto para o cumprimento da previsão realizada quanto para o não cumprimento. 

4.26.10. Disponibilizar indicador que demonstra os valores totais de Despesa Orçamentária prevista no ano e Despesa 

Realizada no ano, bem como uma identificação visual tanto para o cumprimento da previsão quanto para o não 

cumprimento. 

4.26.11. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orçamentário, sendo essa informação o resultado da Receita 

Total Arrecadada versus a Despesa Total Executada, bem como uma identificação visual tanto para o cumprimento da 

previsão quanto para o não cumprimento. 

4.26.12. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orçamentário das Receitas e Despesas Correntes, sendo essa 

informação o resultado da Receita Corrente Arrecadada versus a Despesa Corrente Executada, bem como uma identificação 

visual tanto para o cumprimento da previsão quanto para o não cumprimento. 

4.26.13. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orçamentário das Receitas e Despesas de Capital, sendo essa 

informação o resultado da Receita de Capital Arrecadada versus a Despesa de Capital Executada, bem como uma 

identificação visual tanto para o cumprimento da previsão quanto para o não cumprimento. 

4.26.14. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orçamentário das Receitas e Despesas Previdenciárias, sendo 

essa informação o resultado da Receita Previdenciária Arrecadada versus a Despesa Previdenciária Executada, bem como 

uma identificação visual tanto para o cumprimento da previsão quanto para o não cumprimento. 

4.26.15. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orçamentário das Receitas e Despesas Previdenciárias, sendo 

essa informação o resultado da Receita Previdenciária Arrecadada versus a Despesa Previdenciária Executada, bem como 

uma identificação visual tanto para o cumprimento da previsão quanto para o não cumprimento. 

4.26.16. Disponibilizar indicador que demonstra o total de Disponibilidade Bancária Financeira, exibindo a mesma 

informação do saldo financeiro por Unidade Gestora, Tipo de Conta Bancária e por Instituição Bancária.  

4.26.17. Também deve demonstrar uma evolução mensal do total da Disponibilidade Bancária Financeira, comparando em 

cada mês se houve evolução ou diminuição do saldo bancário.  

4.26.18. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.19. Disponibilizar indicador que demonstra o total de Disponibilidade Bancária Financeira confrontando a mesmo com 

as Obrigações a Pagar.  

4.26.20. As Obrigações a Pagar devem ser exibidas, pelo menos, por Saldo a Pagar por Mês, Maiores Fornecedores a Pagar 

(podendo ser configurado pra exibir entre 5 e 20 maiores fornecedores), sempre em visões separadas. 

4.26.21. Deve ser possível aplicar filtros por, no mínimo: Função, Subfunção, Data de Vencimento das Obrigações, se é 

Orçamento do Ano ou de Anos Anteriores. 

4.26.22. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.23. Disponibilizar indicador que demonstra o total de Receita Lançada. Também deve exibir um gráfico com o valor 

lançado por tipo de receita.  

4.26.24. Deve exibir gráficos comparando mensalmente a receita lançada do exercício atual com o exercício anterior, a 

evolução acumulada da receita lançada comparando a mesma com o exercício anterior, a comparação com uma linha de 

tendência se o valor lançado no exercício atual é maior ou menor do que o mesmo período do exercício anterior. 

4.26.25. Os gráficos devem ter interatividade, podendo-se filtrar um tipo de receita e sendo refletido automaticamente nos 

demais gráficos. 

4.26.27. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.28. Disponibilizar indicador que demonstra o total de Receita Própria Arrecadada. Também deve exibir um gráfico com 

o valor próprio arrecadado por tipo de receita.  

4.26.29. Deve exibir gráficos, comparando mensalmente a receita arrecadada do exercício atual com o exercício anterior, a 

evolução acumulada da receita arrecadada comparando a mesma com o exercício anterior, a comparação com uma linha de 

tendência se o valor arrecadado no exercício atual é maior ou menor do que o mesmo período do exercício anterior. 

4.26.30. Os gráficos devem ter interatividade, podendo-se filtrar um tipo de receita e sendo refletido automaticamente nos 

demais gráficos. 
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 4.26.31. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.32. Disponibilizar indicador que demonstra o confronto da Receita Lançada, por tipo de receita.  

4.26.33. Deve exibir gráficos comparando mensalmente a receita lançada com a arrecadada.  

4.26.34. Os gráficos devem ter interatividade, podendo-se filtrar um tipo de receita e sendo refletido automaticamente nos 

demais gráficos.  

4.26.35. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.36. Deve ser possível aplicar filtros por, no mínimo: Fonte de Recursos e Natureza de Receita.  

4.26.37. Os gráficos devem ter interatividade, podendo-se filtrar um determinado período e/ou Natureza de Receita e sendo 

refletido automaticamente nos demais gráficos. 

4.26.38. Deve exibir pelo menos 03 (três) níveis de detalhe das informações da Natureza de Receita. 

4.26.39. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.40. Disponibilizar indicador que demonstra os valores de Despesas Orçamentárias Pagas, tendo informações gráficas do 

mesmo por mês, valores pagos acumulados, por natureza da despesa e exibindo os maiores fornecedores pagos.  

4.26.41. Deve ser possível aplicar filtros por, no mínimo> Função, Subfunção, exercício da despesa, bem como um único 

fornecedor em específico. 

4.26.42. Os gráficos devem ter interatividade, podendo-se filtrar um determinado período e/ou Natureza de Despesa e sendo 

refletido automaticamente nos demais gráficos. 

4.26.43. Deve exibir pelo menos 03 (três) níveis de detalhe das informações da Natureza de Despesa. 

4.26.44. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.45. Disponibilizar indicador que demonstra o Total de Despesa do município, exibindo um gráfico com a despesa 

liquidada mensal, a despesa liquidada acumulada e o saldo de orçamento a realizar, um comparativo da despesa liquidada 

com o exercício anterior, bem como a exibição das maiores despesas por Natureza da Receita.  

4.26.46. Deve ser possível aplicar filtros por, no mínimo: Função, Subção, Órgão e Natureza de Despesa. 

4.26.47. Os gráficos devem ter interatividade, podendo-se selecionar um determinado período e/ou Natureza de Despesa e 

sendo refletido automaticamente nos demais gráficos. 

4.26.48. Deve exibir pelo menos 03 (três) níveis de detalhe das informações da Natureza de Despesa. 

4.26.49. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.50. Disponibilizar indicador que demonstraas principais etapas da Execução Orçamentária, sendo Empenho, Liquidação 

e Pagamento, exibindo um gráfico que confronta a despesa empenhada, liquidada e paga, de forma acumulada ou mensal.  

4.26.51. Deve ainda exibir a mesma informação através de um funil visual contendo os valores totais empenhados, 

liquidados e pagos, bem como demonstrar o total de despesa pendente de liquidação por Natureza de Despesa. Este último 

deve permitir ter nível de detalhe de até 04 (quatro) níveis. 

4.26.52. Deve ser possível aplicar filtros por Unidade Gestora, período e Natureza da Despesa. 

4.26.53. Os gráficos devem ter interatividade, podendo-se selecionar um determinado período e/ou Natureza de Despesa e 

sendo refletido automaticamente nos demais gráficos. 

4.26.54. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.55. Disponibilizar indicador que demostra mensalmente o confronto dos valores da Receita Arrecadada, Despesa 

Executada (Liquidada), Despesa Paga, e o Resultado Orçamentário (que é o resultado da Receita Arrecadada menos a 

Despesa Executada-Liquidada).  

4.26.56. Essa informação deve ser exibida de forma acumulada ou com valores exclusivos mês a mês, sem acumular. 

4.26.57. Deve também ser capaz de exibir o resultado orçamentário (que é a Receita Arrecadada menos a Despesa 

Executada-Liquidada) comparando o mesmo mensalmente com o mesmo período do ano anterior, bem como exibir o 

resultado em forma de funil, com o cálculo do Superávit ou Déficit da execução orçamentária. 

4.26.58. Deve ser possível aplicar filtros por, no mínimo: Unidade Gestora e mês (período).  
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 4.26.59. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.60. Disponibilizar indicador que demonstre mensalmente, tanto de forma acumulada quanto mensal (sem acumular 

valores), a evolução do Cronograma de Desembolso confrontando o mesmo com a Execução da Despesa.  

4.26.61. Deve também demonstrar indicador que demonstre mensalmente, tanto de forma acumulada quanto mensal (sem 

acumular valores) a evolução da Programação Financeira da Receita confrontando a mesma com a Arrecadação da Receita. 

4.26.62. Deve ser possível aplicar filtros por, no mínimo: Natureza de Receita e Despesa e Período. 

4.26.63. Essas visões devem estar disponíveis em uma única página, de forma conjunta, num mesmo campo de visão, sem a 

necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. 

4.26.64. Disponibilizar indicador que demonstre mensalmente a distribuição de vencimentos, possibilitando a seleção entre 

vencimentos totais, salários, outros proventos e vantagens demonstrando o realizado no exercício atual e anterior. Deverá 

conter opção de filtro, por no mínimo: Competência (Data), Vínculo Empregatício, Verba e Lotação. 

4.26.65. Disponibilizar indicador que demonstre a distribuição de vencimentos por mês, lotação, setor e funcionários, com 

totalizadores. Deverá conter opção de filtro, por no mínimo: Competência (Data), Vínculo Empregatício e Lotação. 

4.26.66. Disponibilizar indicador que demonstre a quantidade de funcionários por Mês (demonstrando o exercício atual e o 

anterior), com distribuição por vínculo empregatício, cargo, lotação e setor. Disponibilizar também totalizadores do período. 

Deve evidenciar cálculo de rotatividade para o exercício atual e anterior e proporção de servidores afastados. Deve possuir, 

no mínimo, os filtros: Competência (Data), Vínculo Empregatício e Lotação. 

4.26.67. Disponibilizar indicador de cálculo de rotatividade de funcionários, mostrando um percentual de mudanças entre 

admitidos e demitidos sobre a quantidade total de funcionários de um período. Deverá possuir, no mínimo, os filtros: setor, 

competência (Data), Vínculo Empregatício e lotação. 

4.26.68. Disponibilizar indicador que demonstre a distribuição de horas com divisão entre horas trabalhadas, afastamentos, 

faltas e férias por mês, lotação, setor e funcionário. Disponibilizar totalizadores do período. Evidenciar informativo do 

quanto a instituição tem de horas trabalhadas. Deve possuir, no mínimo, os filtros: competência (Data), vínculo empregatício 

e lotação. 

4.26.69. Disponibilizar indicador de percentual de horas trabalhadas, comparando o total de horas registradas com o total de 

horas efetivamente definidas para cada um dos funcionários. Deve possuir, no mínimo, os filtros: setor, competência (Data), 

vínculo empregatício e lotação. 

4.26.70. Disponibilizar indicador que demonstre a quantidade de funcionários afastados pela proporção do total de 

funcionários por mês, com comparativo entre exercício atual e anterior ,por motivo de afastamento, setor, lotação e 

funcionário. Disponibilizar também totalizadores do período. Evidenciar informativo do quanto a instituição tem de 

funcionários afastados. Deve possuir, no mínimo, os filtros: Competência (Data), Vínculo Empregatício e Lotação. 

4.26.71. Disponibilizar indicador que demonstre a quantidade de horas faltas pela proporção do total de horas geradas por 

mês, com comparativo entre exercício atual e anterior, por motivo de falta, setor, lotação e funcionário. Disponibilizar 

também totalizadores do período. Evidenciar informativo do quanto a instituição tem horas faltas. Deve possuir, no mínimo, 

os filtros: Competência (Data), Vínculo Empregatício e Lotação. 

4.26.72. Disponibilizar informações de Valor de Saldo, Aquisição, Depreciação e Baixa Patrimonial por mês com 

comparativo ao ano anterior e seus totalizadores. Deve apresentar também a distribuição das medidas por tipo de patrimônio, 

classificação, localização e item. Deve possuir, no mínimo, os filtros: Competência (Mês), Tipo, Classificação, Localização 

e Item. 

4.26.73. Apresentar indicador comparativo de saldo, aquisição, baixa ou depreciação evidenciando se o ano atual está acima 

ou abaixo do anterior. 

4.26.74. Disponibilizar informações de quantidade de itens por saldo, aquisição e baixa patrimonial por mês com 

comparativo ao ano anterior e seus totalizadores. Deve apresentar também a distribuição de quantidade de itens por 

classificação e localização. Deve possuir, no mínimo, os filtros: Competência (Mês), Tipo, classificação, Localização e Item. 

4.26.75. Apresentar informativo de Análise dos Motivos de Baixa com comparativo ao ano anterior, com informações de 

valor e quantidade. 

4.27. O prazo para o início dos trabalhos de implantação e disponibilização dos softwares para o pleno funcionamento e 

operação pela Autarquia é de até 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato 
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 4.28. Dentre os serviços contratados, as fases de implantação, migração dos dados dos softwares atualmente em uso pelo 

SAAE e disponibilização para o pleno funcionamento, não poderá ser superior a 120 dias corridos; 

4.29. A empresa deverá oferecer treinamento, durante a implantação,para os servidores indicados pela Autarquia de forma a 

garantir adequada e plena utilização do sistema. Esses treinamentos serão realizados na sede da contratante; 

4.30. As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, diárias, 

etc. serão de responsabilidade da Contratada. 

4.31. O treinamento deverá ser realizado das 07:30h às 11:30h e das 13h às 17h. 

4.32.  O treinamento deverá ter no mínimo carga horária de 6 (seis) horas por módulo e dispor em sua programação um 

Plano de Treinamento para os Usuários Finais, abrangendo os níveis funcionais e gerenciais. 

4.33. As instalações físicas, equipamentos e materiais necessários para aplicação dos treinamentos serão providenciados e 

disponibilizados pela Autarquia. 

4.34.O SAAE disponibilizará a infraestrutura e o(s) equipamento(s)necessário(s) para a instalação do(s) sistema(s) 

aplicativos (software). 

4.35. A contratada deverá fornecer senhas para usuários básicos ou avançados, para todos os módulos durante a vigência do 

contrato. 

4.36. O sistema não deverá apresentar restrições quanto à quantidade de usuários que poderão ser cadastrados e habilitados a 

utilizarem o sistema. 

4.37. CONVERSÃO/MIGRAÇÃO DOS DADOS 

4.37.1. Como conversão/migração, entendem-se os serviços técnicos especializados inerentes ao desenvolvimento das 

rotinas computacionais,necessárias para a migração de dados mantidos por aplicações em operação no município, para os 

bancos de dados relacionados aos módulos do novo sistema implantado. 

4.37.2. O Serviço de migração começa a contar a partir da data de assinatura do contrato. 

4.37.3. Sistemas a serem migrados: Contabilidade, Orçamento, Financeiro,Tesouraria, Gestão de Pessoal / Folha de 

Pagamento / eSocial, Compras e Suprimentos, Licitação e Contratos, Almoxarifado e Patrimônio; e Frotas.  

4.37.4.  A Licitante Vencedora disponibilizará ferramenta de geração de arquivos para prestação de contas junto ao Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais - SICOM (Sistema Informatizado de Contas do Município) após a implantação dos 

sistemas ofertados. Sendo assim, caso seja necessário o reenvio de arquivos de prestação de contas referente a exercícios 

anteriores a implantação, a responsabilidade será da contratante. 

4.38. MANUTENÇÃO 

4.38.1. A prestação dos serviços de manutenção dos Softwares se dará nas seguintes modalidades: 

4.38.1.1. Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software,podendo a critério da empresa, limitar-

se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida; 

4.38.1.1.1. O prazo de solução para a manutenção corretiva varia de acordo com ograu de gravidade do problema, que pode 

ser baixo, médio ou alto,não podendo ser superior a: 

- 02 (dois) dias úteis, para os casos de baixa gravidade; 

- 05 (cinco) dias úteis, para os casos de média gravidade; 

- 15 (quinze) dias úteis, para os casos de alta gravidade. 

4.38.1.2. Adaptativas, entende-se por evoluções necessárias aos módulos do sistema por imposição dos órgãos de controle, 

(TCE, MP, TJ entre outros), deverão ser realizadas sem ônus para CONTRATANTE, não podendo ter um prazo de resposta 

superior a 30 (trinta) dias úteis; 

4.38.1.3. Evolutiva, que visa garantir a atualização dos Softwares, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou 

adequação às novas tecnologias,obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento. 

4.38.2. Todas as informações geradas com o uso dos sistemas e armazenadas em banco de dados são de propriedade da 

CONTRATANTE, e a Contratada fica obrigada a manter sigilo sobre estes dados. 

4.39. ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

4.39.1. A CONTRATADA, a contar da assinatura do contrato, deverá prestar, quando solicitado, atendimento técnico para 

esclarecimento de dúvida, identificação e resolução de problemas, suscitadas pelos funcionários da Autarquia, ligados 

diretamente ao uso do sistema(software). 
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 4.39.2. O prazo para atendimento aos chamados técnicos é de até 48 (quarenta)horas, contado a partir da solicitação por 

parte da CONTRATANTE, em caso da necessidade de visita de técnica(s), este prazo será de até 72 horas (setenta eduas 

horas) após abertura do chamado. 

4.39.3.Entende-se por suporte técnico os serviços prestados através de meios de comunicação (telefone – fixo e móvel e 

atendimento remoto, help desk), assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do 

Software, sendo: 

4.39.3.1. Suporte técnico remoto – Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, por meio de ferramenta 

específica, se dará através da conexão de equipamento da CONTRATADA com equipamento da CONTRATANTE, sem 

custo para a CONTRATANTE. 

4.39.3.2. Suporte técnico presencial: deverá a LICITANTE VENCEDORA, quando o problema não puder ser solucionado 

remotamente, enviar as dependências da CONTRATANTE, pessoal técnico qualificado a efetuar os atendimentos, de 

Segunda - Feira à Sexta – Feira, nos horários de 07:30h às 11:30h e de 13h às 17h, sem nenhum ônus para a Autarquia. 

4.39.4. O suporte e manutenção dos sistemas devem ser executados até o término do contrato. 

4.39.5. O Atendimento do suporte deverá obedecer aos Acordos de Níveis de Serviços estabelecidos no Contrato. 

4.39.6. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte ao 

sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça. 

4.39.7. O contrato de manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos softwares implantados, assim 

como a correção,eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso para garantir a operacionalidade 

dos mesmos nas funcionalidades descritas para o software/aplicativo, mantendo as parametrizações e customizações já 

efetuadas. 

4.39.8. Para a prestação do atendimento técnico, será exigido durante todo o período contratual, além do atendimento via 

telefone, que a CONTRATADA possua um sistema disponível através da rede mundial de computadores (internet) para 

abertura de chamados técnicos, de qualquer natureza, que possibilite o acompanhamento do status do referido chamado 

através do número de protocolo ou similar. 

4.40. Controle do Ponto Eletrônico 

4.40.1. Disponibilização de menu de favoritos por usuário, onde este poderá alocar as funções em menus mais usados nas 

rotinas diárias,possibilidade de exclusão quando necessário; 

4.40.2. Importar funcionários da folha de pagamento; 

4.40.3. Permitir a coleta das marcações de qualquer relógio de ponto através de arquivo.txt.; 

4.40.4. Permitir configuração de vários tipos de horários, permitindo compensação; 

4.40.5. Ter banco de horas controlando saldos de horas dos servidores; 

4.40.6. Possuir programação de afastamentos e dispensas; 

4.40.7. Possuir conexão direta com o relógio de ponto via intranet; 

4.40.8. Permitir consulta de horários; 

4.40.9. Controlar as marcações de refeição; 

4.40.10. Permitir alteração de marcação(abonar uma falta justificada); 

4.40.11. Permitir que as marcações sejam coletadas por meio do computador onde não houver relógio de ponto; 

4.40.12.Ter os procedimentos de apuração das  marcações  configuráveis, possibilitando se ajustar a forma de trabalho da 

entidade; 

4.40.13. Possuir emissão do espelho de ponto; 

4.40.14. Possuir acesso ao cartão de ponto via internet; 

4.40.15. Possuir relatórios gerenciais para controle das ocorrências verificadas na apuração das marcações.  

4.40.16. Emitir resumo das horas apuradas; 

4.40.17. Possuir relatório prévio do movimento gerado para a folha de pagamento; 

4.40.18. Permitir exportar ou importar arquivos, adaptando o layout conforme necessário; 

4.40.19. Permitir a configuração de feriados fixos e móveis; 

4.40.20. Permitir trocas de horários em grupo ou individual; 

4.40.21. Permitir parametrização de horas noturnas; 

4.40.22. Permitir definir data de início da leitura da apuração das marcações. 
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 4.40.23. Permitir acesso diário dos servidores ao sistema na internet, onde seja possível que ele verifique o saldo das horas já 

trabalhadas. 

4.40.24. O sistema ser multiusuário. 

4.40.25. Controle de usuários através de perfis. 

4.40.26. Cadastro de departamentos,cargo e função do colaborador. 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1 – O pagamento referente à prestação de serviços objeto deste termo será efetuado em até 30 (trinta) dias, do recebimento 

e aceite da respectiva Nota Fiscal. 

5.1.1 - A conferência dos serviços relacionados na nota fiscal será feita pelo Setor competente da Autarquia. 

5.2 - Neste preço contratado estão incluídos todos os custos com mão-de-obra, impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais e quaisquer outras despesas acessórias e/ou necessárias à execução do objeto deste Contrato. 

5.3- A Nota Fiscal deverá ser emitida pela contratada, posteriormente à emissão do Empenho Prévio, obrigatoriamente 

contendo o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, de proposta de preço e no instrumento 

de contrato, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, ainda que de filial ou matriz; 

5.4- Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 

reapresentação, desde que devidamente regularizadas; 

5.5- Para a efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação ao INSS e ao FGTS 

deverão ser apresentados pela contratada, e, caso não o faça, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos 

documentos que estejam dentro do prazo de validade; 

5.6- Quaisquer alterações nos dados da empresa deverão ser comunicadas pela Contratada ao Contratante por escrito, 

acompanhada dos documentos alterados, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal; 

5.7- O SAAE poderá autorizar, quando reconhecer a ocorrência de força maior ou de conveniência administrativa, alteração 

contratual de que decorra variação do valor do contrato ou modificação no prazo de sua execução, nos limites estabelecidos 

no parágrafo 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93, a qual se formalizará através de Termo Aditivo, numerado em ordem 

crescente para cada contrato e a ele incorporado. As ordens de fornecimento expedidas serão circunstanciadas e 

pormenorizadas, especialmente em caso de possível aditamento; 

5.8- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do processo, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, 

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato; 

5.9- O empenho da despesa firmado com o SAAE não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação sem 

autorização deste por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão; 

5.9.1- Tal situação só será permitida na ocorrência de caso fortuito ou força maior que tornem impossível a prestação do 

pactuado pela contratada; 

5.10- A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará, de forma 

alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o SAAE, exercer seus direitos a qualquer tempo. 

5.11 - A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao CONTRATANTE o pagamento de encargos, 

calculados com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em que era devido, sobre 

o valor do débito. 

5.12-A empresa deverá indicar a agência bancária e número da conta, para pagamento em conta bancária. 

 

6- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

6.1- AVALIAÇÃO DA AMOSTRA 

6.1.1- Encerrada a fase de habilitação a licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, deverá iniciar os trabalhos 

de demonstração dos sistemas ofertados, a uma comissão de avaliação conforme item 5.2, onde será simulado,em tempo de 

execução, todas as especificações técnicas contidas no item 4 deste Projeto Básico, em até 03 (três) dias úteis, após a fase de 

habilitação. 

6.1.2- Será disponibilizado o prazo de 02 (dois) dias úteis para que se realize a demonstração, podendo, caso seja aprovado 

pela comissão designada, haver prorrogação do prazo inicialmente estipulado, de no máximo mais 01 (um) dia útil. 
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 6.1.3- A licitante deve trazer os equipamentos necessários e os módulos do Software devidamente configurados sob pena de 

desclassificação. 

6.1.4- Somente a comissão designada poderá, durante a demonstração do sistema, intervir ou não, com questionamentos e 

pedidos de esclarecimentos, o que a empresa deverá, através do (s) expositor(es), responder de imediato. 

6.1.5- A avaliação da demonstração do sistema proposto se dará por uma comissão nomeada pelo SAAE, que emitirá um 

parecer favorável ou não a empresa licitante. 

6.1.6- As demais licitantes classificadas poderão acompanhar a demonstração da licitante provisoriamente classificada em 

primeiro lugar, não podendo deforma alguma intervir, sendo passível de desclassificação do certame. 

6.1.7-  As manifestações das demais licitantes deverão ser impressas, assinada pelo responsável e entregue a comissão de 

avaliação no dia útil seguinte após o término da demonstração. 

6.1.8- A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar será na ordem de classificação, caso se enquadre em ao 

menos um dos requisitos abaixo: 

6.1.8.1- Não comparecer para início dos trabalhos de demonstração no prazo estipulado no item 5.1.2; 

6.1.8.2- Não atender a no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) das especificações técnicas contidas no item 4 deste 

Anexo, exceto as rotinas voltadas a prestação de contas, como por exemplo a geração de informações (arquivos) para serem 

ao TCE/MG(SICOM) e similares; 

6.1.9- Os itens que não forem atendidos, conforme item 5.1.8.2, deverão ser entregues em no máximo 120 (cento e vinte) 

dias após assinatura do contrato,estando a licitante sujeita as penalidades e punições cabíveis caso este prazo não seja 

cumprido. 

6.1.10- Caso a licitante vencedora seja considerada desclassificada será convocada a empresa classificada na ordem 

imediatamente subsequente a qual será submetida a habilitação, bem como demonstração conforme previsto no item 6.2-  

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

6.2.1- A comissão de avaliação será composta por até 08 (oito) servidores efetivos do SAAE, sendo que tais representantes 

deverão ser de Órgão(s)/Gerência(s) e ou setores que têm maior demanda de uso do Sistema. 

6.2.2- A comissão terá um prazo de até 02 (dois) dias úteis após a demonstração do sistema, para emitir relatório de análise 

da amostra, contendo todas as considerações referentes ao processo de julgamento, informando também, se o mesmo atende 

ou não as necessidades do SAAE. 

6.3- DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

6.3.1.  Verificado o atendimento das exigências fixadas no Projeto Básico, o licitante será declarado vencedor. 

6.3.2. Se o sistema apresentado não atender as exigências deste edital, conforme relatório da comissão, o pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes de acordo com a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda ao Projeto Básico. De acordo com a classificação o licitante será submetido à habilitação bem como apresentação 

do sistema conforme previsto. 

6.3.3- O serviço prestado poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo e no contrato; 

6.3.4- Após a execução dos serviços será realizada a conferência dos mesmos pelo setor competente, de acordo com as 

especificações licitadas, sendo que os serviços que estiverem em desacordo com o objeto contratado serão informados ao 

prestador para a realização das adequações e/ou refazimento em até 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para a Autarquia,a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

6.3.5- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

7- DA ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA: 

7.1- Realizou-se a pesquisa de preços de mercado junto a empresas do ramo, sendo que o custo estimado de R$ 165.367,60 

(cento e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para esta aquisição, apurado a partir de 

mapa de preços, estando disponível para consulta por todos os interessados na sede da autarquia, localizada na Rua 

Monsenhor Domingos, 242 – Centro – Caeté/MG CEP: 34.800-000, no horário das 08:00 às 15:00 horas em dias úteis, junto 

à Comissão Permanente de Licitação. 
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 7.2- As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária própria sendo 

17.122.0030.2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 3.3.90.40.00.0000 - Serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação- 3.3.90.39.02.0000 - Locação de Softwares do Orçamento de 2020. 

 

8.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1- Prestar os serviços objeto deste Termo, conforme especificações técnicas e condições aqui estipuladas. 

8.2- Arcar com os custos de instalação, suporte, migração, treinamento e todos os serviços referentes ao objeto. 8.1.3- 

Prestar os serviços de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela 

confidencialidade quanto aos dados. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas ao objeto. 

8.4- Prestar a manutenção e a modernização do sistema implantado, quando surgirem modificações por força legal ou 

administrativa, sempre que forem solicitados ou por iniciativa da CONTRATADA; 

8.5- Aceitar propostas de modificação no sistema demandada pelo CONTRATANTE, de modo a ser adequar a legislação, 

em caso de alterações. 

8.6- Migrar todos os dados do(s) sistema(s) atual(is) ao proposto, com total aproveitamento dos dados existentes nos 

sistema(s) atual(is), garantindo que os valores finais dos sistemas/módulos ora implantados sejam os mesmo que estavam 

no(s) sistema(s) substituído(s) num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para os dados do ano corrente e 120 (cento e 

vinte) dias para todos os demais dos anos anteriores, contados respectivamente a partir da assinatura do Contrato. 

8.7-. Prestar treinamento do pessoal encarregado de operacionalizar o sistema integrado, separado por módulo para melhor 

aproveitamento dos usuários; 

8.8- Apresentar no final de cada mês, o documento fiscal de prestação de serviços. 

8.9- Efetuar o pagamento regular dos tributos que incidirem sobre o contrato atividades que constituem seu objeto; 

8.10-  Instalar o sistema num prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato. 

8.11- Comprometer-se a não retirar ou desativar o sistema em funcionamento no SAAE em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias após o término deste Contrato, deixando o mesmo somente para consultas. 

8.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

8.13 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

8.14 - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados 

à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1- Receber os serviços prestados no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

9.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com os serviços prestados com as especificações constantes 

do Edital e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

9.3- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço prestado, para 

que seja adequado e/ou refeito;  

9.4- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado;  

9.5- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos 

no Edital e seus anexos;  

9.6- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9.7- Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição dos serviços que apresentarem defeito ou 

não estiverem de acordo com a proposta. 

9.8- Exercer a fiscalização dos materiais e os serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8666/93. 

9.9- Comunicar à LICITANTE VENCEDORA quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço contratado. 
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 ANEXO II 

 

MODELO - PROPOSTA DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

 

........................,........de........................de 2.020 

 

AO 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caeté-MG 

ATT: Comissão de Licitações 

REF. PREGÃO Nº. 001/2020 

 

A (nome da empresa)..............., com sede na Rua....................., CNPJ nº..................., vem apresentar sua proposta para a 

execução dos serviços contidos no objeto do edital.  

 

Certificamo-lhes que todos os documentos foram examinados, não havendo nada a acrescentar sobre os mesmos, e que 

estamos de acordo com todos os termos deste Pregão e seus anexos. 

 

Declara estar de acordo com todas as condições exigidas neste Pregão. 

  

Declara também, que os preços apresentados absorvem e exaurem a totalidade das despesas com mão de obra, materiais, 

equipamentos, veículos, ferramentas, administração local e central, encargo de legislação social e trabalhista, previdenciária 

da infortunística do trabalho, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, seguro em geral, dispêndios 

resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, custos financeiros, lucros e demais 

encargos. 

 

Que os pagamentos/recebimento serão realizados de acordo com o item 15 e seus sub-itens do Edital da licitação. 

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura do Contrato o(s) seu(s) 

representante(s) legal(is) Sr.(s) .............., CI: ........................ e CPF: ................................ 

 

1 – Propomos, para a execução completa dos serviços, o preço total de R$....(.......), conforme Anexo I do edital da licitação. 

 

As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 60(sessenta) dias, a contar da data da sua 

abertura. 

 

 

Atenciosamente, 
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 ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

PREGÃO Nº: 001/2020 

PROCURAÇÃO 

 

 

A (nome da empresa) ____________, CNPJ/MF nº:___________,  com sede  à (endereço completo) 

___________________, neste ato representado pelo(s) ______________ (diretores ou sócios, com qualificação completa - 

nome, RG, CPF/MF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 

constitui, seu(a/s) Procurador(as/es) o(a/s) Senhor(as/es) _______________________( nome, RG, CPF/MF), nacionalidade, 

estado civil, profissão e  endereço a quem confere(m) amplos poderes para junto ao SAAE - Caeté(ou de forma genérica 

para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na 

licitação na modalidade de Pregão nº: 001/2020 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, 

e, em especial, para  (se for o caso de apenas uma licitação).  

 

Local, data e assinatura 

 

RECONHECER FIRMA(S) 
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 ANEXO IV 

 

          DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  

 

PREGÃO Nº: 001/20 

 

 

                                          

 

 

 

A Empresa ___________________, com inscrição no CNPJ/MF nº:_______________________, 

sediada na ____________________ vem declarar sob as penas da Lei, que, até a presente data, não existem fatos 

supervenientes e impeditivos para sua participação no processo licitatório na modalidade de Pregão nº: 001/2020, e que não 

pesa contra si declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

Caeté-MG,  de           de    2.020 

 

 

 

Nome da Empresa:_________________________________________ 

 

Representante Legal:_______________________________________ 

 

Cargo:__________________________________________________  
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 ANEXO V  

 

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

PREGÃO Nº: 001/2020 

 

 

 

A Empresa__________________________, com inscrição no CNPJ/MF nº:__________________, 

sediada na __________________________vem declarar sob as penas da Lei, que não emprega em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18(dezoito)anos ou em qualquer trabalho menores de 16(dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos.   

 

 

 

 

Caeté-MG,   de              de 2.020 

 

 

Nome da Empresa:__________________________________ 

 

Representante Legal:_________________________________ 

 

Cargo:____________________________________________ 

 

 

(Identificação do Declarante) 
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 ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO INTEGRAL DAS NORMAS DO EDITAL 

 

Ref.: PREGÃO Nº: 001/2020 

 

 

(Razão Social do Proponente) __________________________, inscrito no CNPJ/MF nº:____________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a)____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do 

CPF/MF nº_____________________, DECLARA, que aceita integralmente as normas do presente Edital. 

 

 

 

 

 

 

Caeté/MG,     de                       de 2020 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
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 ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA-ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP/MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI- 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2020 

 

 

 

(Razão Social do Proponente)________________________, inscrito no CNPJ/MF nº:_____________ DECLARA, para 

todos os fins de direito, estar sob o regime de Micro empresa-ME/  Empresa de  Pequeno Porte – EPP / Micro Empreendedor 

Individual – MEI e se enquadra nos benefícios da Lei Complementar nº:123/2006. 

 

 

 

 

 

 

Caeté/MG,    de                        de 2020. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
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 ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAETÉ-MG, Autarquia Municipal  criada  nos  termos  da  Lei   

nº 1254/78  de  28/04/1978,   inscrita  no   CNPJ/MF  sob  o  nº 19.893.791/0001-54,  sediada  na  Rua  Monsenhor  

Domingos, nº:242, Bairro Centro – Caeté - Minas Gerais CEP:34.800-000, representada por sua Diretora Administrativa a 

Srta. Alana de Lourdes Arruda, inscrita no CPF/MF sob o nº 079.338.486-99, e CI nº MG-12.132.514, no uso de sua 

competência, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa-----------------------------------

-, com sede  a -----------------------------------,nº:------------------, Bairro:-------------------------------------, Cidade-------------------

---, Estado---------------------------------, CEP:-------------------------------------, Inscrita no CNPJ/MF nº:----------------------------

-------------, neste ato representada pelo seu(a)  Diretor(a) O(a) Sr.(a)__________________________, inscrito no CPF/MF 

nº:_____________________, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o Processo de Licitação 

nº: 020/2020 na modalidade de PREGÃO Nº: 001/2020, têm  entre si ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, 

em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Municipal nº: 229/2010, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA –  
1.1 - A presente contratação decorre do Processo Licitatório nº 020/2020, modalidade de licitação PREGÃO nº 001/2020, e 

será regida pela Lei nº 8666 de 21/06/1993, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, LC-123 de 14/12/2006 e LC-147 de 

07/08/2014, Decreto Municipal nº 229 de 30/12/2010 e demais legislação em vigor.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO –  

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa para fornecimento de solução de Software de 

Gestão para Administração Pública Municipal, para uso da Autarquia  Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, nas 

áreas de Contabilidade, Orçamento LOA, Tesouraria, Informações Automatizadas, LRF, Licitações e Compras de Materiais 

e Serviços, Almoxarifado, Patrimônio, Administração de Frotas, Pregão Presencial, Gestão de Pessoal, e - social e Portal da 

Transparência, com atualização no mínimo mensal de cada sistema, que garanta as alterações legais exigidas pelas leis em 

vigência a serem aplicadas no âmbito de funcionamento do software, bem como manutenção no mínimomensal contendo 

melhorias corretivas e evolutivas; prestação de serviços de suporte técnico; conversão, implantação e treinamento nas áreas 

relacionadas, conforme descrição detalhada neste documento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

3.1- O prazo para o início dos trabalhos de implantação e disponibilização dos softwares para o pleno funcionamento e 

operação pelo SAAE é de até 10(dez) dias a contar da assinatura do contrato, atendendo às condições estabelecidas no 

instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 

3.2- Entende-se por implantação, o conjunto de serviços necessários para instalar, migrar os dados, colocar em 

funcionamento e deixar em condições de uso para os usuários executarem suas tarefas, do sistema aplicativo (software) 

especificado nesse edital. 

3.3- A licitante vencedora deverá oferecer treinamento, durante a implantação, para os servidores indicados pelo SAAE de 

forma a garantir adequada e plena utilização do sistema. 

3.4- Os referidos treinamentos serão realizados na sede do contratante. 

3.5- As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, diárias, etc. 

serão de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA; 

3.6- O treinamento deverá ter no mínimo carga horária de 6 (seis) horas por módulo e dispor em sua programação um Plano 

de Treinamento para os Usuários Finais, abrangendo os níveis funcionais e gerenciais. 

3.7- A Licitante Vencedora deverá fornecer senhas para usuários básicos ou avançados, para todos os módulos durante a 

vigência do contrato. 

3.8- O sistema não deverá apresentar restrições quanto à quantidade de usuários que poderão ser cadastrados e habilitados a 

utilizarem o sistema. 

3.9- Ao final do processo de conversão de dados, os módulos selecionados deverão estar em regime de operação, mantendo 

os dados oriundos das aplicações do SAAE. 
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 3.10- Após conclusão da etapa de migração de dados para o novo sistema, serão realizados testes de consistência dos dados 

convertidos para a nova base de dados para que os softwares implantados possam entrarem produção. Nesta fase deverá estar 

previsto um relatório de homologação. Estes testes deverão ser conduzidos pela Licitante Vencedora em conjunto com a 

contratante que validará os resultados aprovados. 

3.11- A prestação dos serviços de manutenção dos Softwares se dará nas seguintes modalidades: 

3.11.1- Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da empresa, limitar-se 

à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida; 

3.11.2- O prazo de solução para a manutenção corretiva varia de acordo com o grau de gravidade do problema, que pode ser 

baixo, médio ou alto, não podendo ser superior a: 

3.11.2.1- 02 (dois) dias úteis, para os casos de baixa gravidade;  

3.11.2.2- 05 (cinco) dias úteis, para os casos de média gravidade; 

3.11.2.3- 15 (quinze) dias úteis, para os casos de alta gravidade. 

3.11.3- Adaptativas, entende-se por evoluções necessárias aos módulos do sistema por imposição dos órgãos de controle, 

(TCE, MP, TJ entre outros), deverão ser realizadas sem ônus para o CONTRATANTE, não podendo ter um prazo de 

resposta superior a 30 (trinta) dias úteis; 

3.11.4- Evolutiva, que visa garantir a atualização dos Softwares, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou 

adequação às novas tecnologias, obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento. 

3.12- Todas as informações geradas com o uso dos sistemas e armazenadas em banco de dados são de propriedade da 

CONTRATANTE, e a Licitante Vencedora fica obrigada a manter sigilo sobre estes dados. 

3.13- A LICITANTE VENCEDORA, a contar da assinatura do contrato, deverá prestar, quando solicitado, atendimento 

técnico para esclarecimento de dúvida, identificação e resolução de problemas, suscitadas pelos servidores do SAAE, ligados 

diretamente ao uso do sistema (software). 

3.14- O prazo previsto para a prestação dos serviços poderá ser reduzido ou dilatado de acordo com as necessidades do 

Contratante; 

3.15- No caso de necessidade de interrupção dos serviços a “Ordem de Paralisação”, também formal, devidamente assinada, 

será entregue à contratada com um prazo mínimo de antecedência de 15 (quinze) dias. 

3.16- A periodicidade considerada para o valor referente à locação do software será mensal.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O preço da prestação de serviços objeto deste termo é o constante na proposta comercial da CONTRATADA, a ser 

pago em até 30 (trinta) dias, do recebimento e aceite da respectiva Nota Fiscal. 

4.1.1 - A conferência dos serviços relacionados na nota fiscal será feita pelo Setor competente da Autarquia. 

4.2 - Neste preço contratado estão incluídos todos os custos com mão-de-obra, impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais e quaisquer outras despesas acessórias e/ou necessárias à execução do objeto deste Contrato. 

4.3- A Nota Fiscal deverá ser emitida pela contratada, posteriormente à emissão do Empenho Prévio, obrigatoriamente 

contendo o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, de proposta de preço e no instrumento 

de contrato, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, ainda que de filial ou matriz; 

4.4- Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 

reapresentação, desde que devidamente regularizadas; 

4.5- Para a efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação ao INSS e ao FGTS 

deverão ser apresentados pela contratada, e, caso não o faça, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos 

documentos que estejam dentro do prazo de validade; 

4.6- Quaisquer alterações nos dados da empresa deverão ser comunicadas pela Contratada ao Contratante por escrito, 

acompanhada dos documentos alterados, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal; 

4.7- O SAAE poderá autorizar, quando reconhecer a ocorrência de força maior ou de conveniência administrativa, alteração 

contratual de que decorra variação do valor do contrato ou modificação no prazo de sua execução, nos limites estabelecidos 

no parágrafo 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93, a qual se formalizará através de Termo Aditivo, numerado em ordem 

crescente para cada contrato e a ele incorporado. As ordens de fornecimento expedidas serão circunstanciadas e 

pormenorizadas, especialmente em caso de possível aditamento; 
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 4.8- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do processo, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, 

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato; 

4.9- O empenho da despesa firmado com o SAAE não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação sem 

autorização deste por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão; 

4.9.1- Tal situação só será permitida na ocorrência de caso fortuito ou força maior que tornem impossível a prestação do 

pactuado pela contratada; 

4.10- A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará, de forma 

alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o SAAE, exercer seus direitos a qualquer tempo. 

4.11 - A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao CONTRATANTE o pagamento de encargos, 

calculados com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em que era devido, sobre 

o valor do débito. 

4.12-A empresa deverá indicar a agência bancária e número da conta, para pagamento em conta bancária. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1 – São obrigações da CONTRATADA 

5.1.1- Prestar os serviços objeto deste Termo, conforme especificações técnicas e condições aqui estipuladas. 

5.1.2- Arcar com os custos de instalação, suporte, migração, treinamento e todos os serviços referentes ao objeto. 5.1.3- 

Prestar os serviços de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela 

confidencialidade quanto aos dados. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas ao objeto. 

5.1.4- Prestar a manutenção e a modernização do sistema implantado, quando surgirem modificações por força legal ou 

administrativa, sempre que forem solicitados ou por iniciativa da CONTRATADA; 

5.1.5- Aceitar propostas de modificação no sistema demandada pelo CONTRATANTE, de modo a ser adequar a legislação, 

em caso de alterações. 

5.1.6- Migrar todos os dados do(s) sistema(s) atual(is) ao proposto, com total aproveitamento dos dados existentes nos 

sistema(s) atual(is), garantindo que os valores finais dos sistemas/módulos ora implantados sejam os mesmo que estavam 

no(s) sistema(s) substituído(s) num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para os dados do ano corrente e 120 (cento e 

vinte) dias para todos os demais dos anos anteriores, contados respectivamente a partir da assinatura do Contrato. 

5.1.7-. Prestar treinamento do pessoal encarregado de operacionalizar o sistema integrado, separado por módulo para melhor 

aproveitamento dos usuários; 

5.1.8- Apresentar no final de cada mês, o documento fiscal de prestação de serviços. 

5.1.9- Efetuar o pagamento regular dos tributos que incidirem sobre o contrato atividades que constituem seu objeto; 

5.1.10- Instalar o sistema num prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato. 

5.1.11- Comprometer-se a não retirar ou desativar o sistema em funcionamento no SAAE em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias após o término deste Contrato, deixando o mesmo somente para consultas. 

5.1.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

5.1.13 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

5.1.14 - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

5.2 – São obrigações da CONTRATANTE: 
5.2.1- Receber os serviços prestados no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

5.2.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com os serviços prestados com as especificações 

constantes do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

5.2.3- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço prestado, 

para que seja adequado e/ou refeito;  

5.2.4- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado;  

5.2.5- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos 

no Contrato e seu anexo;  
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 5.2.6- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

5.2.7- Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição dos serviços que apresentarem defeito ou 

não estiverem de acordo com a proposta. 

5.2.8- Exercer a fiscalização dos materiais e os serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8666/93. 

5.2.9- Comunicar à LICITANTE VENCEDORA quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço contratado. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO 

6.1- A CONTRATADA não poderá, no todo ou em parte, subcontratar suas obrigações ou ceder a terceiros o presente 

contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha 

participação de qualquer etapa da seleção que originou este contrato. 

6.2- Ainda que o CONTRATANTE consinta na cessão ou transferência, total ou parcial do Contrato na subcontratação, não 

eximirá a CONTRATADA da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições do Contrato, 

solidariamente e sem benefícios de ordem, respondendo pela qualidade e resultado dos serviços produzidos pelo cessionário 

ou pelo subcontrato. 

CLÁUSULA SETIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA –  

7.1 - A despesa com a execução deste Contrato correrá, à conta da Dotação Orçamentária: 17.122.0030.2.050.000 

Manutenção dos Serviços Administrativos-3.3.90.40.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- 

Pessoa Jurídica-3.3.90.40.02- Locação de Softwares– do orçamento de 2020. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES 

8.1- As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 8666 de 1993. Ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciado no Cadastro de fornecedores do SAAE, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste Contrato, o 

licitante que: 

8.1.1- Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

8.1.2- Inexecução total ou parcial da nota de empenho, ou contrato; 

8.1.3- Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

8.1.4- Apresentar documentação falsa; 

8.1.5- Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

8.1.6- Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

8.1.7-Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

8.1.8- Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.9- Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

8.2- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SAAE, enquanto durarem os fatos 

de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 13.1, conforme detalhado nos itens 13.1.1 

ao 13.1.9. 

8.3- A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 13.1, sempre que a administração entender que 

a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao 

erário. 

8.4- Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o SAAE poderá garantida a defesa prévia, aplicar à 

CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Contrato, no contrato, e demais 

legislações aplicáveis à espécie: 

8.4.1- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido;  

8.4.2. No caso de recusa pelo proponente em receber a Nota de Empenho, referente à Prestação de Serviço, objeto deste 

Contrato, proposto no período previsto neste Contrato, se sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do pedido, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

8.4.3- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, será aplicada multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três 

por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor dos serviços não realizados ou do valor do contrato. 
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 8.4.4- Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, 

até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação 

assumida. 

8.4.5- 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a 

critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

8.4.6- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de empenho;  

8.4.7- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, 

calculados sobre o valor total do contrato ou nota de empenho; 

8.4.8- A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

8.4.9- As multas lançadas pela autarquia com base nos itens acima, serão deduzidas diretamente dos créditos que tiverem em 

razão da presente licitação. 

8.4.10- Em contrapartida, a Autarquia também será penalizada por eventuais atrasos de pagamentos, em atendimento à 

alínea “d”, do inciso XIV, do artigo 40 da Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores. 

8.5- Sem se limitar ao rol elencado abaixo, será motivo de encerramento contratual pelo SAAE, quando: 

a) a empresa contratada deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato; 

b) a empresa contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

c) ficar evidenciada incapacidade de a CONTRATADA cumprir as obrigações assumidas, devidamente caracterizadas em 

relatório de inspeção; 

d) por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 

e) na ocorrência dos motivos elencados no art. 78 da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

8.6- As sanções previstas nos itens 13.1 e 13.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

8.7- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo SAAE, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 13.2 e 13.3. 

8.8- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do SAAE e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais 

cominações legais. 

8.9- Independentes da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, 

nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização 

por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

8.10- 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. 
CLÁUSULA NONA– DA VIGÊNCIA 

10-1 - O presente Contrato terá o prazo de vigência 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste termo, podendo 

ser alterado e/ou prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, através de Termo Aditivo. 

10.2- O CONTRATANTE poderá autorizar alterações contratuais, de que decorra ou não variações de seu valor, 

modificações de quantidade ou prazo, que formaliza o Termo Aditivo; 

10.3- Ocorrendo a prorrogação do contrato, poderá incidir o reajuste no seu valor, pelo INPC (IBGE) ou outro índice 

substitutivo, de acordo com a análise da administração, desde que observada a periodicidade mínima de 12(doze) meses.    

CLÁUSULA DEZ – DO FORO –  

Fica eleito o foro da Comarca de Caeté-MG com renúncia expressa de outros, por mais privilegiados que forem para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente Contrato em 03(três) vias, de igual teor e forma, que foi assinado pelas partes, 

na presença das testemunhas de praxe.    

 

   Caeté/MG, _____ de ______________ de 2020.   
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 ANEXO ÚNICO 

 

 

A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 020/2020 é a seguinte 

 

 

 

Item Cód. Especificação Unid. Qtde. Preço Unit. Preço Total 

1. 5014 Implantação Contabilidade. Serviço 1   

2. 5015 Implantação Tesouraria. Serviço 1   

3. 1944 Implantação Planejamento. Serviço 1   

4. 1945 Implantação Patrimônio Público. Serviço 1   

5. 1946 Implantação Almoxarifado. Serviço 1   

6. 1947 Implantação Compras/Licitação. Serviço 1   

7. 1948 Implantação Controle Frotas. Serviço 1   

8. 1950 Implantação Folha de Pagamento. Serviço 1   

9. 5016 Implantação Controle de Obras Serviço 1   

10. 5017 Implantação E-Social Serviço 1   

11. 5018 Implantação Transparência Web Serviço 1   

12. 5019 Implantação Tramitação de Processos Serviço 1   

13. 5020 Implantação Apoio á Decisão Serviço 1   

14. 5026 Implantação Controle de Ponto Eletrônico Serviço 12   

15. 1980 Loc. Sist. Contabilidade Pública Serviço 12   

16. 1984 Loc. Sist. Tesouraria. Serviço 12   

17. 1952 Loc. Sist. Planejamento. Serviço 12   

18. 1953 Loc. Sist. Patrimônio Público. Serviço 12   

19. 1954 Loc. Sist. Almoxarifado. Serviço 12   

20. 1955 Loc. Sist. Compras e Licitação. Serviço 12   

21. 1956 Loc. Sist. Controle de Frotas. Serviço 12 
  

22. 1958 Loc. Sist. Folha de Pagamento. Serviço 12   

23. 5021 Loc. Sist. Controle de Obras. Serviço 12   

24. 5022 Loc. Sist. E-social. Serviço 12   

25. 5023 Loc. Sist. Transparência web. Serviço 12   

26. 5024 Loc. Sist. Tramitação de Processos. Serviço 12   

27. 5025 Loc. Sist. Apoio á Decisão. Serviço 12   

28. 5027 Loc. Sist. Controle de Ponto Eletrônico Serviço 12   

29. 2999 
Suporte Técnico (Assessoria Técnica Presencial e 

Remota) 
    Hora 300 

  

TOTAL:   

 
Observação: este quadro será preenchido conforme o que tiver sido adjudicado a cada licitante, respeitando a especificação 

e a quantidade prevista no Anexo do ato convocatório, e o preço unitário previstos na proposta comercial. 
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   Caeté/MG, _____ de ______________ de 2020.   
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