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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) 
 

Processo nº: 090/2017 
Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2017 – PP 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO 
(LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, 
ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E 
DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET. 
 

LICITAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
Data: 13 de junho de 2017 

Horário de Credenciamento: 09h00min  
Horário de início do certame (abertura): 09h30min  
 

Local da Realização: Rua dos Três Poderes, nº 65 (antiga Rua Bahia) - Jardim Paulista 

– Município de Suzano – Estado de São Paulo. 

 

1. PREÂMBULO 
 

1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, situada na Rua Paraná, nº 70, Jardim 

Paulista, Município de Suzano, Estado de São Paulo, representada pela sua 

Mesa Diretiva, composta pelos Excelentíssimos Senhores Vereadores José 

Izaqueu Rangel (Presidente), Antonio Rafael Morgado (1º Secretário) e Max 

Eleno Benedito (2º Secretário), todos  residentes e domiciliados neste 

município, traz ao conhecimento dos interessados que realizará certame 

licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
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EM CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE 
TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E 
DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA 
INTERNET. 

 

1.2 O presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 

autorizado pelo Ato da Mesa nº 006/2017, de 08 de fevereiro de 2017, será 

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, e pelo Decreto Municipal nº 7.370/05, 

com alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 8.021/11; e, ainda, 

subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93; pelas Leis Complementares 

Federais nº 123/06, 128/08 e 147/14, bem como pelos preceitos de direito 

público pertinentes e pelas condições estabelecidas neste Edital. 
 

1.3 A sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe será realizada no Novo 

Plenário da Câmara Municipal de Suzano, localizado na Rua dos Três 

Poderes (antiga Rua Bahia) nº 65, Jardim Paulista, Município de Suzano – 

Estado de São Paulo. 
 

1.4 A sessão pública do presente certame ocorrerá no dia 13 de junho de 2017 

às 09:30 horas, sendo o credenciamento dos interessados iniciado às 09:00 
horas do mesmo dia, impreterivelmente. 
 

1.5 A sessão a que alude o subitem anterior será conduzida, pela Pregoeira 
Oficial, a Sra. FERNANDA ENGEL BARROS LÔBO ou pelo seu substituto, 
o Sr. ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA, ambos designados pela Portaria nº 

183/2017, de 01 de fevereiro de 2017. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Pág. 3 de 138 

Edital Pregão Presencial nº 002/2017 
Sistema Integrado de Gestão Pública 
CPL/EAP 

19491919

 

1.6 A Pregoeira oficial (ou seu substituto) será auxiliada pela Equipe de Apoio 

também designada pela Portaria nº 183/2017, de 01 de fevereiro de 2017. 
 

1.7 As Portarias de designação mencionadas nos itens “1.5” e “1.6” fazem partes 

integrantes e inseparáveis dos autos do processo do presente certame. 
 

1.8 Na eventualidade de não haver expediente na Câmara Municipal de Suzano, 

por fato superveniente à fixação de datas que coincida com a data designada 

para a entrega dos envelopes, o início do julgamento, ou a continuidade 

deste, ocorrerá no 1º (primeiro) dia útil subsequente, na mesma hora e 

mesmo local, podendo, no entanto, a Pregoeira, definir outra data e horário, 

fazendo a divulgação no QUADRO DE AVISOS GERAIS, na PÁGINA DA 
INTERNET (Home Page) da Câmara Municipal de Suzano e nos jornais nos 

quais foram divulgados os chamamentos do presente certame. 
 

 

1.9 O presente Edital encontra-se disponível, a todos e quaisquer interessados, 

no mural do átrio da sede do Poder Legislativo e na página oficial da Câmara 

Municipal de Suzano na Internet, no seguinte endereço: 
 

www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes 

 

1.10 Integram o presente Edital os seguintes anexos, que são dele partes 

inseparáveis: 
 

a. ANEXO I: Modelo de Instrumento para Credenciamento (modelo de 

procuração); 

b. ANEXO II: Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos 

Requisitos para habilitação; 

c. ANEXO III: Modelo de Declaração de Submissão aos termos do Edital; 

d. ANEXO IV: Modelo de Declaração de Microempreendedor Individual, 

Microempresa ou EPP; 
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e. ANEXO V: Memorial Descritivo; 

f. ANEXO VI: Modelo de Declaração de que a Licitante não Emprega 

Menor(es) de Idade (inciso V, art. 27,  da Lei Federal nº 8.666/93); 

g. ANEXO VII: Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

h. ANEXO VIII: Modelo de Declaração de que a Licitante não foi 

Declarada Inidônea (inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93); 

i. ANEXO IX: Modelo de Declaração de que a licitante se encontra em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego; 

j. ANEXO X: Modelo de Declaração de que a licitante atende às normas 

relativas à Saúde e Segurança do Trabalho; 

k. ANEXO XI: Modelo de Declaração de veracidade e fidelidade das 

informações e documentos apresentados; 

l. ANEXO XII: Modelo de Proposta; e  

m. ANEXO XIII: Minuta do Termo de Contrato. 

 

 

2. DO OBJETO 
 
2.1 Constitui objeto do presente certame licitatório na modalidade Pregão 

Presencial a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, 
MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DA 
TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS 
LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET.  
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2.2 O pagamento pelos serviços contratados por meio deste certame licitatório 

correrá à conta da dotação nº. 17.17.17 01.031 7041 4051 3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento vigente. 
 

2.3 O valor estimado da contratação decorrente do presente certame é de até, R$ 
372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais).  

 
 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

3.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

3.2 Os esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail 

cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br, por fax no número (11) 4748-2582 ou, 

ainda, por correspondência com aviso de recebimento (AR) a ser enviada no 

endereço da Câmara, constante no preâmbulo deste Instrumento 

Convocatório. 

 

3.3 Eventuais solicitações de providências ou impugnações deverão ser 

protocolizadas na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Suzano, das 

9h às 16h no mesmo endereço constante no preâmbulo deste Edital. 

 

3.4 A solicitação de esclarecimentos, providências ou impugnação deste termo 

editalício deverá ser dirigida à Pregoeira Oficial, por petição escrita, que 

decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do horário de seu 

recebimento. 

 

3.4.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 
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3.5 A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será 

tornada pública no site www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes, sendo 

responsabilidade dos interessados acompanharem as informações ali 

disponibilizadas. 

 

3.6 Fica facultada a todos os interessados a realização de vistoria técnica até às 

15h00min do dia 09 de junho de 2017. O agendamento da vistoria deverá ser 

efetuada por e-mail, sendo este aquele constante do item “3.2” deste Edital. 
 

3.6.1     A visita técnica se destina a permitir que o interessado possa 

avaliar o parque de informática da Câmara (estações de 

trabalho e servidores computacionais) para melhor subsidiá-

lo na elaboração de sua proposta. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Esta licitação é de ampla concorrência e poderão participar do presente 

certame exclusivamente pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes neste 

edital e cujo objeto social seja compatível com o objeto desta licitação. 
 

4.2 Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no país e 

qualquer interessado que tenha sido declarado inidôneo para licitar ou 

contratar com o Poder Público Municipal ou punido com suspensão do direito 

de licitar e com ele contratar. 
 

4.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

4.4 Não será permitida a participação de consórcios ou parcerias, não importando 

as suas formas. 
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5. DA FASE DE CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Na sessão pública para recebimento das Propostas e da Documentação de 

Habilitação, a proponente (ou seu representante) deverá se apresentar para 

credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que 

o credencie a participar do certame e a responder pela representada, 

devendo, ainda, identificar-se, exibindo o original da cédula de identidade 

(RG) ou de outro documento, desde que legalmente equivalente, que 

contenha fotografia. 

 

5.2 O credenciamento será feito com a entrega de cópia autenticada do estatuto 

social, contrato social ou outro documento de registro comercial, devidamente 

acompanhado da última alteração estatutária ou contratual consolidada, 

ambos devidamente registrados, no qual constem expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações. 

 

5.3 Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de instrumento 

público ou particular de procuração, em original com firma reconhecida ou 

respectiva cópia autenticada, da qual constem poderes específicos para 

formular lances verbais, negociar preço e condições, oferecer descontos, 

interpor recursos e desistir de sua interposição, receber e dar quitação e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, 

conforme modelo que forma o ANEXO I deste Edital. 

 

5.4. No caso do credenciamento por instrumento de procuração mencionado no 

item anterior, deverá ser entregue cópia autenticada do respectivo estatuto ou 

contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual consolidada, no 

qual sejam expressos os poderes do mandante para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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5.5. Cada licitante credenciará apenas 01(um) representante, e este deverá 

representar apenas uma empresa, e será o único admitido a intervir nas fases 

do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos 

neste Edital, por sua representada. 

 
5.6. A ausência do credenciado, após o início da sessão pública do certame, sem 

autorização do(a) Pregoeiro(a), em qualquer momento do transcurso, 

importará a imediata exclusão da licitante por ele representada. 

 
5.7. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos 

documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no 

certame. 

 
5.8. As declarações de pleno atendimento aos requisitos para habilitação e de 

submissão aos termos do Edital, de acordo com os modelos constantes dos 

“ANEXOS II e III” deste instrumento deverão ser entregues à Pregoeira no 

ato do credenciamento da proponente, apresentadas em 01(uma) via cada, 

fora dos Envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de 

Habilitação, devidamente assinadas pelo seu representante ou seu bastante 

procurador. 

 
5.9. A não apresentação, na fase de credenciamento, de qualquer das 

declarações exigidas no item anterior implicará no não recebimento, por parte 

da Pregoeira, dos envelopes contendo a proposta de preços e a 

documentação de habilitação e, portanto, na não aceitação da proponente no 

certame. 

 

5.10. Se for o caso, a licitante apresentará, por intermédio de seu representante, na 

fase de credenciamento, fora dos Envelopes de Proposta de Preços e de 

Documentação de Habilitação, a declaração de que se compreende como 
sendo Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (E.P.P.), de acordo com o modelo que forma o ANEXO IV, 
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nos termos das Leis Complementares Federais nº 123/06, nº 147/2014 e nº 

128/08 e suas respectivas alterações posteriores. 

 

5.10.1.  A proponente que, sendo Microempreendedor Individual, 

Microempresa ou EPP, não apresentar a declaração de tal 

fato, conforme estabelecido pela lei, terá precluso o direito 

de invocar tal condição para uso e gozo dos direitos que lhe 

asseguram a legislação mencionada. 

 
5.11. A exceção de cópia simples do documento de identidade do representante 

legal ou de seu procurador, toadas as demais cópias de documentos somente 

serão aceitas se AUTENTICADAS por cartório competente.  A Pregoeira e 

sua equipe de apoio não autenticarão nenhuma cópia simples, salvo a 

prevista anteriormente neste parágrafo. 

 

5.12. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos parágrafos desta 

cláusula implicará na exclusão da empresa em participar do certame, 

enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção, durante a fase de 

credenciamento. 

 
5.13. A substituição do credenciado, após o início do certame, só será permitida 

com a autorização da Pregoeira. 

 
5.14. As cópias autenticadas digitalmente serão consideradas válidas após a 

verificação de autenticidade. 

 

 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
6.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” 

deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a 
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Pregoeira, na sessão do pregão imediatamente após a fase de 

credenciamento. 

 

6.2. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à 

Documentação de Habilitação deverão ser entregues separadamente, 

rubricados no fecho e identificados com o nome do órgão licitador; número  do 

pregão e do processo; razão social e CNPJ da proponente; e, 

respectivamente, descrevendo os títulos dos conteúdos, no seguinte formato: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017-PP  –  PROCESSO Nº 090/2017 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE..............................................CNPJ....................... 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017-PP  –   PROCESSO Nº 090/2017 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE..............................................CNPJ....................... 

 

6.3 A Câmara Municipal de Suzano não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta de Preços” e de “Documentação de Habilitação” que não sejam 

entregues a Pregoeira até a data e horários definidos neste Edital. 

 

6.4 Não será admitida a remessa postal dos envelopes de “Proposta de 

Preços” e/ou “Documentação de Habilitação”. 
 

6.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser 

apresentados em cópias AUTENTICADAS por cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 
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6.6 A proposta de preço (menor preço global) deverá estar redigida em Língua 

Portuguesa (admitida expressões em língua estrangeira, desde que sejam de 

uso corrente e consagrado), impressa por meio computacional, em papel 

timbrado conforme ANEXO XII, da proponente, sem emendas, ressalvas ou 

rasuras. 

 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 As propostas deverão ser impressas e apresentadas em envelope lacrado e 

indevassável identificado como Envelope nº 1, na forma prescrita no item 

“6.2”, em papel timbrado da empresa, redigida com clareza em língua 

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem 

alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas 

e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal 

da licitante ou pelo procurador com todas as suas folhas numeradas 

sequencialmente e, devendo constar: 
 

a) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 
b) Número do PROCESSO; 
c) OBJETO; 
d) Razão Social; 

e) Número do CNPJ; 

f) Número da Inscrição MUNICIPAL; 

g) Endereço completo da empresa licitante; 

h) Telefone; 
i) Endereço de e-mail institucional e e-mail pessoal; 

j) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias (a contar da data de 

abertura do envelope de documentação/proposta); 

k) Condições de pagamento: 05 (cinco) dias (após a entrega de 

documento fiscal idôneo na Diretoria de Contabilidade e Orçamento 
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da Câmara Municipal de Suzano e devidamente atestado pelo seu 

Coordenador de Sistemas Gerenciais de Administração Pública); 

l) Prazo para início da prestação do serviço: até 05 (cinco) dias após 

a assinatura do contrato; 

m) Duração do contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

até os limites previstos no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 

n) Declaração de que se responsabiliza por todas as despesas 
diretas e indiretas incidentes sobre o objeto, conforme constante 

no modelo de proposta que forma o ANEXO XII. 

o) Declaração de que apresentara na assinatura do contrato 
comprovante de registro no INPI dos sistemas ofertados 
conforme modelo de proposta que forma o Anexo XII  

p) Nome completo, cargo, estado civil, CPF, RG, endereço completo da 

residência e conta de endereçamento de e-mail pessoal e de e-
mail institucional do representante legal que irá assinar o 
contrato pela proponente, conforme exigência do TCESP, para o 

caso da licitante ser vencedora do certame; e, 

q) Local, data, assinatura e identificação do signatário. 

 
7.2 As propostas deverão ser firmes e precisas, sem alternativas de preços, taxas 

ou quaisquer outras condições ou opções. 

 

7.3 Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas 

neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais 

licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e 

sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente 

Edital. 

 

7.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do 

presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 

ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 
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7.5 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, de todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

 

7.6 De acordo com o inciso II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, serão 
DESCLASSIFICADAS as propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os 

de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato. 

 
 

8. DA HABILITAÇÃO 
 

8.1  REGULARIDADE JURÍDICA 
 

8.1.1   No Envelope nº 2 – Documentação de Habilitação – deverá 

constar cópias, TODAS AUTENTICADAS, dos seguintes 

documentos: 
 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de 

empresário individual; 
 
b) Última alteração consolidada ou do Contrato Social (ou 

instrumento constitutivo equivalente) acompanhada da sua 

última alteração, também autenticada; 
 
c) Documentos comprobatórios da eleição ou designação dos 

atuais administradores, tratando-se de sociedades anônimas 

ou cooperativas; 
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não 

empresarial, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; e, 
 

e) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade 

empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, se a atividade assim o exigir. 
 

8.1.2 Os documentos exigidos para habilitação no subitem anterior 

deverão ser apresentados em CÓPIA AUTENTICADA por cartório 

competente ou, ainda, em publicação efetuada em diário oficial. 
 

8.1.3 As cópias autenticadas digitalmente serão consideradas válidas 

somente após a verificação de sua autenticidade. 
 

8.2 REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição (ATIVA) no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos 
Municipais (Mobiliários), expedida pela Secretaria Municipal 

da Fazenda, do domicílio ou da sede da proponente. 
 
c) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF; 
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d) Prova de Regularidade Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do 

Brasil – (RFB); 

 

e) Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas - CNDT, 

expedida pela Justiça do Trabalho. 

 
8.2.1 As cópias autenticadas digitalmente serão consideradas válidas após 

a verificação de sua autenticidade. 
 
8.2.2 A comprovação da regularidade fiscal por parte das microempresas e 

empresas de pequeno porte obedecerá rigorosamente ao disposto 

nos art. 42 e 43 da Lei Complementar Federal nº 123/06 e 147/14, 

conforme segue: 
 

a. As microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedor individual, por ocasião da participação 

deste certame licitatório, deverão apresentar toda a 

documentação acima exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta contenha restrição. 

 

b. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que ela for declarada a 

vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Pág. 16 de 138 

Edital Pregão Presencial nº 002/2017 
Sistema Integrado de Gestão Pública 
CPL/EAP 

19491919

 

c. A não regularização da documentação por parte da 

microempresa ou empresa de pequeno porte, no prazo 

previsto acima, implicará a decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato. 

 
8.2.3 Será estendido o tratamento diferenciado para o Microempreendedor 

Individual (MEI) enquadrado na Lei Complementar nº 128/08. 

 
8.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

8.3.1. O envelope deverá conter a seguinte documentação quanto a 

qualificação econômico-financeira: 

 
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida em data não 

superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da 

data designada para a realização da sessão pública do 

certame, sendo certo que mesmo sendo a licitante filial, a 

certidão deverá estar em nome da matriz; 

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo 

certo que na hipótese de a certidão encaminhada for 

positiva o licitante deve apresentar comprovante da 

homologação/deferimento pelo juízo competente do plano 

de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
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que comprovem a boa situação financeira da licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 

 
d) Na alínea anterior, somente serão aceitos, na forma da lei, o 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: publicados em diário oficial; ou publicados em 

jornal; ou por cópia registrada na junta comercial da sede ou 

domicílio da licitante; ou por cópia extraída do livro diário 

devidamente autenticado na junta comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente - 

inclusive com os respectivos termos de abertura e de 

encerramento. 

 

8.3.2. A boa situação financeira da licitante será aferida na forma do art. 31, 

§ 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos). 
 

8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

8.4.1 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado que comprove(m) o desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto desta licitação, onde conste, inclusive, declaração de 

inexistência de qualquer fato desabonador em relação à licitante, 

ficando reservado à Câmara Municipal de Suzano o direito de 

solicitar à licitante, a fim de dirimir eventuais dúvidas a cerca da 

descrição do objeto no(s) atestado(s), cópia(s) do(s) contrato(s) ao(s) 

qual(is) se refere(m) tal(is) documento(s). 
 
8.4.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 
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a) A identificação da pessoa jurídica emitente; 
b) Nome e cargo/função do signatário; 

c) Endereço completo do emitente; 

d) Prestação de serviços da mesma natureza do objeto; e, 

e) Telefone e/ou e-mail. 

 
8.4.3 Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na 

data prevista de assinatura do contrato, profissional(is) de nível 

superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pelo Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC), entidade de fiscalização do 

exercício profissional competente relacionada ao objeto deste edital, 

conforme jurisprudência do TCESP, Expediente TC-040775/026/11; 
 

8.4.3.1. A comprovação de vínculo profissional poderá se dar 

mediante contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de 

trabalho, sendo possível a contratação de profissional 

autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos 

serviços, conforme Súmula nº 25 do Egrégio Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo. 
 

 
8.5 OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO CONSTAR DENTRO DO 

ENVELOPE Nº 2 

 
8.5.1 Juntamente com os documentos referidos neste item (Cláusula 8 - 

DA HABILITAÇÃO), serão apresentados para fins de habilitação, 

dentro do Envelope nº 2: 
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a) Declaração de que a proponente não possui 

trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do 

art. 27 da Lei Federal 8.666/93, com redação dada pela 

Lei nº 9.854/99, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos, na forma da Lei, conforme modelo 

constante do ANEXO VI; 
 

b) Declaração de que nenhum diretor (ou gerente) da 

licitante foi condenado por quaisquer dos crimes ou 

contravenções previstos no art. 1º da Lei Estadual nº 

10.218/99, nos prazos previstos em seu § 1º, bem como 

de que comunicará, durante a vigência do contrato, a 

ocorrência dos mesmos, dentre seus empregados, de 

que venha a ter conhecimento, conforme modelo 

constante do ANEXO VII; 
 

c) Declaração de que a licitante não se encontra declarada 

inidônea para licitar e contratar com qualquer órgão ou 

poder do Município de Suzano ou suspensa do direito 

de licitar ou de com ele(s) contratar, conforme modelo 

constante do ANEXO VIII; 
 

d) Declaração de que a licitante se encontra em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, em 

obediência ao Decreto Estadual nº 42.911/98, conforme 

modelo constante do ANEXO IX; 
 

e) Declaração subscrita por representante legal da 

licitante, atestando que atende às normas relativas à 

Saúde e Segurança do Trabalho, em virtude das 
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disposições do § único do art. 117 da Constituição do 

Estado de São Paulo, conforme modelo constante do 

ANEXO X; 

 

f) Declaração de veracidade e fidelidade de todos os 

documentos e informações apresentados, conforme 

modelo que forma o ANEXO XI. 
 

8.5.2 As declarações previstas no subitem “8.5.1” deverão ser 

redigidas em papel timbrado da licitante, devidamente assinadas pelo 

responsável legal ou de seu bastante procurador (em conformidade 

com o contrato social) e constando o respectivo CNPJ da 

proponente. 
 
 

9. DA ETAPA COMPETITIVA E DO JULGAMENTO 
 
9.1 Após o credenciamento e identificação dos representantes das proponentes e 

recebimento das Declarações e dos Envelopes de Propostas de Preço e de 

Documentação de Habilitação, a Pregoeira declarará encerrado o 

credenciamento e iniciada a ETAPA COMPETITIVA (de lances). 
 

9.2 Encerrada a etapa de credenciamento, não mais serão admitidos novos 

licitantes. 

 
9.3 Abertos os envelopes de Propostas, estas serão analisadas verificando-se o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital 

e em seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

estiverem em desacordo com eles. Na apreciação e no julgamento das 

propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista 

neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas 
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propostas das demais licitantes, obrigando-se a proponente, no entanto, a 

prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta. A análise das 

propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital, 

sendo desclassificada a proposta: 

 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 

fixados no Edital; 

b) que apresente preço baseado exclusivamente nas propostas 

das demais licitantes; 

c) que contiver vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis 

de saneamento durante a própria sessão de realização do 

pregão. 

 

9.4 Será selecionada, para a etapa de lances verbais, a proposta de MENOR 
VALOR GLOBAL, e aquelas que tenham apresentado propostas de preços 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à melhor proposta. 
 

9.5 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições 

definidas na cláusula anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, 

até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os VALORES ofertados nas propostas 

apresentadas. 
 

9.6 Às licitantes classificadas, será dada a oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de preços distintos e decrescentes, a 

partir do autor da proposta classificada de MAIOR VALOR GLOBAL. 
 

9.7 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, estiverem 

empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos 

lances. Na hipótese de inabilitação da vencedora, se necessário, será 
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realizado sorteio entre as remanescentes até que se obtenha uma proposta 

apta a ser declarada vencedora. 
 

9.8 Nenhum lance poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) 
 

9.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais posteriores, 

ficando mantido o último preço apresentado por ela, para efeito de posterior 

ordenação das propostas. 
 

9.10 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 

 

9.11 A etapa competitiva (de lances) será considerada encerrada quando todos os 

participantes não mais realizarem lances verbais e serão classificadas as 

propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem 

crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último VALOR 

ofertado. Com base nessa classificação, serão asseguradas às licitantes 

declaradas microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
 
9.11.1 A Pregoeira convocará o microempreendedor Individual, 

microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta 

de MENOR VALOR GLOBAL, dentre aquelas de percentuais 

superiores até 5% (cinco por cento) ao da proposta melhor 

classificada, para que apresente nova oferta inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão 

do direito de preferência. 
 
9.11.2 A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver 

propostas empatadas, nas condições descritas anteriormente. 
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9.11.3 Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 

preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 

microempresas,  empresas de pequeno porte e 

microempreendedores Individuais, cujas ofertas propostas se 

enquadrem nas condições indicadas anteriormente. 
 

9.12 Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com forma de classificação já 

descrita, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, não será assegurado o direito de preferência, 

passando-se, desde logo, a negociação do VALOR. 
 
9.13. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de MENOR VALOR 

GLOBAL, obtida com base nas disposições anteriores, com vistas à 

diminuição do preço e a respectiva redução do valor estimado da contratação. 
 
9.14. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade, 

quanto ao objeto e ao preço, da primeira classificada, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

9.15 Considerada aceitável a oferta de MENOR VALOR GLOBAL, será aberto o 

envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
9.16 Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e aberto o 

envelope contendo os documentos de habilitação da primeira classificada, a 

Pregoeira examinará a sua aceitabilidade, quanto a documentação 

apresentada, decidindo motivadamente a respeito. 
 

9.16.1 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os 

termos deste Edital e que seu VALOR seja compatível com o 

praticado no mercado, bem como com o valor estimado da 

contratação, esta poderá ser aceita. 
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9.16.2 Sendo aceitável a oferta de MENOR VALOR GLOBAL, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a 

tiver formulado, para verificação do atendimento das condições de 

habilitação, com base na documentação apresentada. 
 

9.17 Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer 

oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas 

ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, 

obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em 

sua proposta. 
 

9.18 Constatado o atendimento pleno às exigências do edital e dos requisitos de 

habilitação, a licitante será habilitada e declarada a vencedora do certame, 

sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
9.19 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

da habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes classificadas, 

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 a respectiva proponente declarada 

vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame. 
 
9.20 Nas situações previstas no subitem “9.16.1”, a Pregoeira poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtida redução do valor 

ofertado. 
 
9.21 Durante a etapa de julgamento, a Pregoeira poderá suspender a sessão para 

a realização da(s) diligência(s) que se fizer(em) necessária(s) para a 

corroboração da proposta mais vantajosa para a administração. 
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10. DOS RECURSOS 
 
10.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) 

dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando as demais 

proponentes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

10.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de interposição de recurso, nos termos do art. 4º, inciso 

XX, da Lei Federal 10.520/02. 
 

10.3 Os eventuais recursos serão decididos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

10.4 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente, neste caso, a 

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Suzano. 
 

10.5 O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

10.6 O resultado do recurso será público e divulgado mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.), comunicado a todas as 

licitantes via fax ou e-mail e disponibilizado na página oficial da Câmara 

Municipal de Suzano na Internet, no seguinte endereço eletrônico: 
 

www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes 

  

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 



 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Pág. 26 de 138 

Edital Pregão Presencial nº 002/2017 
Sistema Integrado de Gestão Pública 
CPL/EAP 

19491919

 

 
11.1 Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto à licitante 

vencedora. 
 

11.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente, neste caso, a Mesa Diretiva 

da Câmara Municipal de Suzano, adjudicará o objeto à licitante vencedora. 
 

11.3 Após a comprovação do item 11.2, o resultado será homologado pela Mesa 

Diretiva da Câmara Municipal de Suzano, que determinará a convocação da 

adjudicatária no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para a assinatura do 

contrato. 

 
12. DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

celebração de contrato, cuja minuta integra o presente Edital como ANEXO 
XIII. 
 

12.2 A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da 

convocação, comparecer à Diretoria de Suprimentos e Patrimônio, cujo 

endereço consta no Preâmbulo, para assinar o termo contratual. 
 

12.3 No ato de assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária deverá: 
 

a) Comprovar sua regularidade perante apresentação de Prova 
de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF; 
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b) Comprovar sua regularidade perante apresentação de Prova 
de Regularidade Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil – 

(RFB); 

 

c) Comprovar sua regularidade perante apresentação de Prova 
de Regularidade de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida 

pela Justiça do Trabalho; 

 

d) Apresentar a nova proposta, caso a adjudicatária tenha sido 

vencedora por meio da fase de lances; 

 

12.4 Caso a documentação não seja apresentada, a Adjudicatária será notificada 

para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade de que trata o item anterior, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a 

contratação não se realizar. 

 

12.5 Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a sua regularidade fiscal ou na 

hipótese de invalidação do ato de habilitação ou, ainda, quando convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 

regular ou se recusar a assinar o instrumento contratual, serão convocadas as 

licitantes remanescentes. 

 

12.6 Nos termos da legislação vigente, é facultada a Câmara Municipal de Suzano, 

quando a adjudicatária for convocada a assinar o contrato e não comparecer 

no prazo estipulado no item anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, 

a cumprir com sua proposta, convocar as LICITANTES REMANESCENTES, 

na ordem de classificação, para que o façam nas mesmas condições da 

proposta originalmente adjudicada. 
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12.7 No momento da assinatura do instrumento contratual, a Adjudicatária 

informará, por escrito, o número da conta corrente de sua titularidade, para 

fins de pagamento, se optar por recebimento via depósito bancário. 

 
13. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1 A prestação dos serviços pela contratada corresponderá ao descrito no 

Memorial Descritivo, devendo ser executada no período de 12 (doze) meses, 

prorrogáveis nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, junto aos 

Setores/Divisões/Departamentos/Diretorias/Gabinetes Legislativos da Câmara 

Municipal de Suzano, correndo por conta da contratada todas as despesas 

acessórias aos serviços objeto. 

 

13.2 Os serviços somente serão recebidos, se estiverem sido executados nas mais 

perfeitas condições e atestado pelo Coordenador de Sistemas Gerenciais 
de Administração Pública, que acompanhará a sua execução. 

 
14. DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
14.1 O pagamento pela prestação do serviço será feito pela Câmara Municipal de 

Suzano no prazo de vencimento da nota fiscal/fatura, após ser conferida e 

atestada pelo seu Coordenador de Sistemas Gerenciais de Administração 

Pública, sendo certo que deverá ser apresentada com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias úteis para a sua conferência e a provisão de pagamento. 
 

14.2 A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua 

reapresentação, desde que escoimada da(s) causa(s) de sua devolução. 
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14.3 O pagamento poderá ser efetuado na forma de crédito em conta corrente de 

titularidade da contratada ou por meio de boleto bancário por ela emitido, 

conforme opção a ser destacada no escopo do documento fiscal.  

 
15. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 Pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, a 

Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa e 

o contraditório, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, as sanções previstas na CLÁUSULA NONA da minuta contratual 

(ANEXO XIII). 

 
16. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
16.1. Nos termos do disposto no art. 56, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, será 

exigida, na data de assinatura do instrumento contratual, a prestação de 

garantia de 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
17.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do certame e da 

contratação. 
 

17.2. Este instrumento deverá ser lido e interpretado na sua íntegra. 
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17.2.1. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento, 

dúvida ou discordância de seus termos, após o período prescrito 

no parágrafo “3.1”. 
 

17.3. Será dada vista às proponentes interessadas, tanto das Propostas de Preço 

como dos Documentos de Habilitação, cujos envelopes tenham sido abertos 

no transcorrer da sessão. 
 

17.4. Os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados 

poderão ser devolvidos após o encerramento do certame licitatório, mediante 

solicitação escrita por quem de direito. 
 
17.5. É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão 

do pregão. 
 
17.6. A Pregoeira, ou a autoridade competente, neste caso a Mesa Diretiva da 

Câmara Municipal de Suzano, em qualquer fase ou etapa da licitação, poderá 

promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar aos órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar 

as decisões, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar ou ter sido providenciada antes ou durante o ato da sessão 

pública. 
 
17.7. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pela Pregoeira, pela equipe de apoio e 

pelas proponentes presentes. 
 
17.8. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do certame, 
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sendo ainda possível a promoção de diligência(s) destinada(s) a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 
 
17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública de Pregão. 
 
17.10. Se houver indícios de conluio entre as licitantes, ou de qualquer outro ato de 

má-fé, a Câmara Municipal de Suzano comunicará os fatos verificados aos 

órgãos competentes para as providências de suas respectivas alçadas.  
 
17.11. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 

licitatório, sujeitando-se o autor as sanções legais e administrativas aplicáveis, 

conforme dispõe o art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela Lei 

Federal nº 8.883/94, e demais atualizações posteriores. 
 
17.12. Tendo em vista o disposto no art. 97 da Lei Federal nº 8.666/93, fica implícito 

que cada interessado em participar do certame deverá se encontrar em pleno 

gozo de seus direitos para contratar com a Administração Pública, isto é, 

reunir condições de idoneidade, incidindo, em hipótese contrária, nas 

cominações do § único do mesmo artigo. 
 
17.13. Será admitida a demonstração de regularidade fiscal também por meio de 

certidão positiva com efeitos de negativa, nas formas da lei. 
 
17.14. A Câmara Municipal de Suzano reserva a si o direito de revogar o presente 

certame por razões de interesse público ou anulá-lo, no todo ou em parte, por 

vício ou ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício ou mediante 

provocação de terceiros, conforme disposto no art. 49 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas atualizações e alterações posteriores. 
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17.15. A participação no presente certame implica para as licitantes a aceitação 

plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes 

deste Edital e de seus anexos, a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade 

das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo. 
 
17.16. A contratação pretendida com este certame deverá ser executada em estrita 

conformidade com as prescrições deste instrumento convocatório e seus 

anexos. 
 
17.17. Correrão por conta da Câmara Municipal de Suzano as despesas que 

incidirem sobre a formalização deste processo, inclusive as decorrentes de 

sua publicação, nos termos da legislação vigente. 
 
17.18. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Mesa Diretiva da 

Câmara Municipal de Suzano, observados os preceitos de direito público e as 

disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; no Decreto Municipal nº 

7.370/05 e, no que couber, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

pela Lei Complementar Federal nº 123/06. 
 
17.19. Para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente edital, fica 

estabelecido o Foro da Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

18. JUSTIFICATIVA 
 

A abertura de procedimento licitatório destinado à contratação de 

empresa especializada em cessão de uso (locação/licença) de sistema integrado de 

gestão pública, abrangendo as atividades de treinamento, migração e suporte técnico, 

justifica-se ante a necessidade de gerir, operacionalizar, controlar e fiscalizar de forma 
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eficiente e integrada todo o processo de gestão da Câmara Municipal de Suzano em 

todos os seus aspectos.  
 

Ademais, o sistema de gestão pública, através de módulos 

integrados entre si e compatíveis com o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, será um poderoso recurso na garantia e eficiência na gestão 

pública do Poder Legislativo, bem como na transparência que deve sempre imperar nesta 

Edilidade. 
 

Por derradeiro, a presente licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração, sendo processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 
Suzano, 29 de maio de 2017 

 

A MESA DIRETIVA – AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 

_____________________________ 
Ver. José Izaqueu Rangel 

Presidente 

            

 

 

 
_____________________________ 

Ver. Antonio Rafael Morgado 
1º Secretário 

 

 
_____________________________ 

Ver. Max Eleno Benedito 
2º Secretário 
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ANEXO I 
 

MODELO DE INSTRUMENTO PARA CREDENCIAMENTO (modelo de procuração) 
 
 

Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP  
(em papel timbrado da Licitante)  

 
PROCURAÇÃO 

 
 

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº ________________, com sede na 

______________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a 

CONTRATANTE, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação 

mencionada acima, 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. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO II  
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 
Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do art. 4º, 

da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos 

plenamente os requisitos para habilitação exigida neste Edital. 

 

 
......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO (submissão aos termos do Edital) 

 
 

Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

( .......................................... empresa ........................................ ), inscrita no CNPJ sob nº 

............................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ..............................., 
portador da Carteira de Identidade  RG nº ..................., DECLARA, que SE SUBMETE 
integralmente aos termos do EDITAL acima mencionado. 

 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 

Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP  

(em papel timbrado da Licitante)  

 

(nome/razão social) .........................., inscrita no CNPJ nº ......................, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a) .........................................., portador (a) da Cédula de Identidade 

nº ................................. e CPF nº....................................., DECLARA, sob as penas da lei, ser 

 

          Microempreendedor Individual  
OU 
          Microempresa  

OU 

          Empresa de Pequeno Porte 

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do 

artigo 3º da lei Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores, c/c Lei Complementar nº 

128/08. 

Obs.: Favor assinalar somente uma das alternativas acima. 
 
 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO V 

MEMORIAL DESCRITIVO 
Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO 
(LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO 
AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI 
DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS 
PUBLICAÇÕES NA INTERNET. 

 

 

SISTEMA DE PROTOCOLO (GESTÃO PROCESSUAL) 
 

Especificação Operacional: O sistema deverá ter como objetivo controlar todo o andamento 

do processo, desde sua abertura até seu encerramento, armazenando todas as informações 

referentes a cada passagem entre os setores/órgãos/departamentos com sua respectiva data, 

horário e encerramento com opção de inclusão de um parecer sobre a finalização do processo e 

posterior arquivamento também armazenado no sistema para fácil acesso futuro. 

 

Do Cadastro: Deverá permitir confeccionar os cadastros necessários para abertura e 

tramitação de processos. Para isso o sistema deverá ter no mínimo as seguintes informações 

cadastrais: 

 

 Unidades Administrativas/Unidades Legislativas; 

 Cadastro de Unidades/Destinatários; 

 Cadastro de Tipos de Documento; 

 Cadastro de Classificação do Requerente; 

 Cadastro de Requerentes; 

 Cadastro de Locais de Arquivamento; 
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 Tabelas de Assuntos e Sub-assuntos; 

 Tabelas de Justificativas; 

 Observações no Processo; 

 Cadastro de Motivos de Reabertura; 

 Tipo de Reabertura; e 

 Situação. 

 

Abertura de Processo: Deverá possibilitar que o requerente encaminhe ao setor de protocolo 

requerimentos onde o funcionário possa iniciar a abertura do processo. Para cada documento 

solicitado será aberto um processo. Durante a abertura do processo o sistema deverá informar 

automaticamente o seu número, a data de entrada e a hora/minutos.  
 

Devendo possuir ainda: 
 

 Campo para cadastro do assunto de acordo com cada documento. 

 Emissão de folha para despachos, contendo o número do processo e requerente. 

 

Movimentação de Processo: No decorrer da tramitação dos processos no setor de protocolo, 

para cada passagem do documento pela repartição/unidade, deverá haver o registro pelo 

programa de movimentação do processo, armazenando as informações de onde o processo 

saiu e para onde irá, armazenando a repartição/unidade, data, hora/minutos e se o processo foi 

enviado ou recebido, devendo possuir registro da movimentação do processo, com identificação 

do usuário que afetou a movimentação. 

 

Movimentação de processo por remessa: Deverá permitir a movimentação dos processos por 

remessa. Cada passagem do documento pela repartição/unidade será registrada pelo programa 

de movimentação do processo, armazenando a repartição/unidade, data, hora/minutos e se o 

processo foi enviado ou recebido naquele momento.  

 

Da Finalização: Ao encerramento do processo, deverá ser informada a localização e o local 

onde o documento será arquivado, possibilitando assim, fácil acesso aos documentos já 

encerrados. 
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Da Reabertura: Através desta opção, o sistema deverá possibilitar reabrir um processo que já 

tenha sido finalizado e arquivado, permitindo sequência normal de andamento do processo pela 

repartição/unidade, até que o processo seja novamente finalizado e arquivado. 

 

Dos Relatórios: O sistema deverá ser dotado de recursos que possibilitem a consulta e 

emissão de pelo menos os seguintes relatórios: 
 

 Consulta do Processo; 

 Consulta de Unidades/Repartições; 

 Consulta de Locais de Arquivamento; 

 Assuntos e Subassuntos cadastrados; 

 Resumo Geral dos Processos – Livro Anual; 

 

Manutenções do Sistema: 
 

 Manutenção de processos; 

 Cópia de Banco de Dados; 

 Cadastro de Usuários e permissões; 

 Permissões de Usuários; 

 Ferramenta para pesquisa (assunto, requerente, e demais dados cadastrados). 

 

    SISTEMA DE PATRIMÔNIO (GESTÃO PATRIMONIAL) 

O sistema de Patrimônio deverá ter como objetivo o controle de bens da Administração, 

devendo possuir integração com o sistema de Compras e Licitação, de modo que disponibilize 

todos os dados referentes a aquisições de bens móveis e imóveis para gerenciamento do 

sistema. 

 

Plano de Contas (AUDESP) 
Para o pleno atendimento das exigências AUDESP (Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo), o sistema deverá dispor de recurso específico para classificar os 

Tipos de Bens com suas respectivas Contas AUDESP, para a emissão do Balancete Mensal.  
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Condições de Parametrização: Como requisito mínimo, o sistema deverá ter controle por 

número de chapa/bem, de modo que possibilite o cadastramento individual ou em grupo. 

 

Condições de Cadastro: O sistema deverá fornecer condições mínimas cadastrais, facilitando 

a gestão e controle pela Administração, com pelo menos os seguintes recursos: 

 

 Cadastro de Fornecedores (devendo possibilitar, através da integração com o sistema 

de Compras e Licitações, a inserção simultânea do fornecedor cadastrado no sistema de 

Compras/Licitações, ou seja, o fornecedor cadastrado no sistema de Compras e 

Licitações deverá ser cadastrado automaticamente no sistema de Patrimônio); 
 

 Cadastro de Bens Patrimoniais; 
 

 Locais da Administração, e, se necessário, permitir o cadastramento de Sublocais; 
 

 Cadastro de Responsáveis por Local, devendo ter a possibilidade de emitir relatório que 

demonstre todos os bens que estão sob a responsabilidade do(a) servidor(a); 
 

 Cadastro de Categorias de Bens; 
 

 Cadastro de Tipos de Bens, sendo obrigatória a classificação com a respectiva Conta 

Contábil AUDESP, devendo ainda não permitir qualquer movimentação referente ao 

Tipo de Bem sem que haja prévia classificação AUDESP; 
 

 Ainda no cadastro de Tipos de Bens, o sistema deverá fornecer campos para informar o 

percentual Residual e Vida Útil de cada Tipo de Bem, atendendo às normas da STN 

(Secretaria do Tesouro Nacional); 
 

 Tipos de Movimento, devendo possibilitar o cadastramento de todo e qualquer tipo de 

movimento que seja indispensável à Administração; 
 

 Motivos de Baixa, possibilitando o cadastramento de todos os motivos de baixa cabíveis 

à Administração. 

 

Requisitos Mínimos de Consultas de Bens 
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O sistema deverá dispor de consultas rápidas e dinâmicas, contendo pelo menos os seguintes 

itens: 
 

 Consulta de Bens Patrimoniais; 
 

 Consulta a Conta Corrente, o sistema deverá proporcionar a geração de consulta que 

demonstre todo o histórico de movimentação de um bem, de acordo com o período 

desejado, identificando todas as movimentações, com ordenação cronológica dos 

movimentos; 
 

 Resumo de Bens Patrimoniais, devendo permitir a geração por local, e quando 

necessária, a geração por sub-local; 
 

 Consulta de fornecedores cadastrados; 
 

 Consulta de bens por data de aquisição. 

 

Requisitos para Movimentação do Sistema 
O sistema deverá proporcionar os seguintes recursos para o gestor patrimonial: 

 

 Aquisições: o sistema deverá permitir o lançamento integrado com os sistemas de 

Contabilidade e Compras/Licitações, de modo que ao informar o número e ano do 

pedido de compra/autorização de fornecimento, e/ou número e ano do empenho, o 

sistema de Patrimônio importará todas as informações referentes à movimentação 

desejada. 

 

 Bens em Manutenção: o sistema deverá permitir o controle de bens enviados para 

manutenção, se a manutenção for interna, permitir informar o setor que está realizando a 

manutenção, se a manutenção for externa, permitir informar o fornecedor que está 

realizando o serviço. Ao enviar o bem para manutenção o sistema deverá emitir um 

termo informando quem está retirando, com campo para assinatura; 

 

 Depreciação de Bens: o sistema deverá proporcionar ao usuário rotina que deprecie 

automaticamente os bens respeitando as informações contidas no cadastro de Tipos de 

Bens (% residual e vida útil), desde que seja informado apenas a categoria, e o tipo de 
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bem, além de selecionar o evento contábil referente à depreciação. O sistema não 

poderá permitir que o mesmo bem seja depreciado duas vezes no mesmo mês; 

 

 Estorno de Movimentação: se o usuário cometer qualquer erro na movimentação, o 

sistema deverá dispor de recurso que permita o estorno da movimentação que foi 

efetuada equivocadamente; 

 

 Transferência de Bens: o sistema deverá permitir que o usuário faça transferência de 

bens entre locais, de maneira individual ou em grupo/lote, de acordo com a necessidade 

do gestor; 

 

 Reavaliação de Bens: o sistema deverá dispor de rotina que permita reavaliar os bens 

independentemente do motivo que o leve à reavaliação. Quando o sistema atingir o valor 

residual previamente parametrizado em tela específica, o sistema deverá dispor de 

relatório que demonstre todos os bens que necessitam passar por reavaliação; 

 

 Reclassificação Contábil de Bens: se houver necessidade, o sistema deverá permitir a 

reclassificação contábil de bens, de forma individual ou coletiva; 

 

 Baixa de Bens: o sistema deverá dispor de tela que permita realizar baixa de bens 

individualmente ou coletivamente, com a possibilidade de informar o motivo de baixa, 

devidamente cadastrado em tela específica do sistema; 

 

 Inventário de Bens: o sistema deverá permitir a realização de inventário de bens, com a 

possibilidade de utilizar coletor de dados, de modo que o sistema gere um arquivo com 

um conjunto de registros para o coletor, que coletará todas as informações desejadas, e 

posteriormente o sistema deverá recepcionar todas as informações coletadas, para a 

geração do resultado de todo o processo. 

 Balancete: Todas as movimentações que gerem impacto financeiro (aquisições, baixas, 

inventários, depreciações, reavaliações, reclassificações, etc), deverão refletir 

automaticamente no Balancete Mensal AUDESP. 
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Relatórios 
Como requisito mínimo, o sistema deverá atender pelo menos os seguintes relatórios: 
 

 Relatórios Cadastrais, de modo que demonstre todos os dados cadastrados no 

sistema, tais como: Locais dos Bens, Fornecedores, Bens por Grupo e Tipo, Bens 

Baixados, Ficha Cadastral do Bem, Bens por Número de Chapa, Bens por Local, Bens 

Patrimoniais por Situação e Bens Patrimoniais por Fornecedores; 
 

 Relatórios Financeiros, de modo que demonstre os registros financeiros decorrentes 

das movimentações, tais como: Demonstrativo de Bens Patrimoniais, Termo de 

Responsabilidade Total e Parcial, Termo de Transferência, Termo de Baixa, Balancete 

Mensal AUDESP, Extrato das Movimentações, Resultado de Inventário e Relatório por 

Tipo de Movimento; 
 

O sistema deverá permitir a impressão de etiquetas com código de barras, de maneira que 

facilite a leitura do referido código de barras dos bens patrimoniais. 

 

Condições de Manutenção 

 Como requisitos mínimos a manutenção deve conter as seguintes opções: 

 Alteração de senha de acesso do usuário; 

 Cópia de segurança (Backup) completa do banco de dados do sistema; 

 Restauração completa da cópia de segurança. 

 

Condições Gerais 
O sistema deverá atender futuras adaptações ao MCASP (MANUAL DE CONTABILIDADE 

APLICADA AO SETOR PÚBLICO), PCASP (PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR 

PÚBLICO), Portaria STN nº 664 de 30 de novembro de 2010, especificamente as: 

 

 NBC T 16.2 – Patrimônio e sistemas contábeis; 
 

 NBC T 16.9 – Depreciação, amortização e exaustão; 
 

 NBC T 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor 

público. 
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SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS (GESTÃO DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES) 

Este sistema se propõe à administração de bens no que tange ao preparo e controle das 

licitações e compras efetuadas pela administração, devendo manter integração e comunicação 

com os sistemas de contabilidade, almoxarifado e patrimônio.  

 

Parametrização:  
 

 Deverá ser parametrizável para possibilitar a codificação dos itens de estoque, podendo-

se montar um elenco de opções, a começar pela composição do próprio código dos itens 

e a forma de sua utilização, atendendo a todas as necessidades de uso local com maior 

ou menor grau de especificação; 
 

 Deverá atender as exigências de classificação adotada pelo AUDESP (Auditoria 

Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), propiciando que sejam 

emitidos os pedidos de compras já classificados por sub elemento contábil no ato da 

requisição de compra ou após aprovação da mesma, antes mesmo da montagem do 

processo, possibilitando a criação de reserva de dotação, selecionando reserva já criada 

ou apenas a funcional programática, auxiliando assim na confecção do empenho, não 

gerando a necessidade de classificação manual do(s) processo(s) por parte do 

departamento de contabilidade; 
 

 Qualquer pedido de compra deverá ser rastreado pelo setor solicitante, afim de saber 

em qual etapa do fluxo do processo a mesma se encontra. 

 

Características Gerais: 
 

 Possuir integração com os Sistemas de Contabilidade e Tesouraria, Sistema de Controle 

de Licitações, Sistema de Patrimônio Público e Sistema de Gerenciamento de Estoques, 

para que os mesmos tenham acesso aos dados de fornecedores, controlados e 

cadastrados por usuários do Sistema de Compras de Materiais e Serviços; 
 

 Permitir que no cadastro de fornecedores contenha opção para inclusão, no mínimo, das 

seguintes informações:  
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a. Razão social; 

b. CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), conforme o caso 

validando (fazendo verificação do número do documento) o documento 

digitado; 

c. Nome fantasia (pessoa jurídica); 

d. Endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, 

cidade e estado); 

e. Números de telefones e fax; 

f. Dados bancários (banco, agência e conta);  

g. Homepage; 

h. E-mail; 

i. Representantes da empresa com nome e cargo. 

 

 Permitir emissão de Certificado de Registro Cadastral e de regularidade jurídico fiscal 

das empresas cadastradas. A emissão deste relatório deverá prever a possibilidade de 

modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré impressos; 
 

 Permitir a emissão de solicitação de empenho, total ou parcial (deverá ser demonstrada 

integração com o Sistema de Contabilidade Pública e Tesouraria para acesso às 

dotações); 
 

 Permitir emissão de relatório com o mapa analítico de cotação de preços de forma 

aritmética e harmônica, com os valores de cada item apresentado por cada fornecedor; 
 

 Permitir a homologação, empenho e emissão de Autorização de Fornecimento de itens 

ou lotes de um mesmo processo de maneira independente, em momentos diferentes, 

podendo gerar Autorizações pelo valor total ou parcial; 
 

 Permitir a geração de Autorização de Fornecimento (AF) trazendo em seu corpo 

automaticamente as informações descritas no processo licitatório, tais como a descrição 

do produto especificada no edital e a marca do produto informada na proposta pelo 

vencedor do certame, inclusive os números dos empenhos que foram autorizados; 
 

 Permitir a definição de julgamento de propostas, nos processos que tenham previsão de 

avaliação Técnica;  
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 Permitir parametrização da quantidade de casas decimais permitidas por processo 

(alguns processos exigem que os preços contenham 3 ou 4 casas decimais, como  

exemplo combustíveis); 
 

 Permitir, na inclusão de um termo de referência, no mínimo, a previsão de entrada das 

seguintes informações: 

 

a. Data de início do processo (digitação) e data de abertura, número do 

edital, data de publicação; 
 

b. Local, horário de encerramento para entrega dos envelopes e abertura 

dos mesmos (para envelope 1, 2, e 3 se for o caso) e o prazo final de 

entrega das propostas; 
 

c. Objeto a ser contratado, modalidade e critério de julgamento (previstos 

na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações); 
 

d. Fornecedores que serão convidados a participar do processo a partir do 

cadastro de fornecedores da Câmara Municipal, consoante com os 

ramos de atividades predefinidos no sistema de compras de materiais e 

serviços; 
 

e. Documentos obrigatórios do processo; 
 

f. Dotações orçamentárias que serão oneradas com as despesas do 

processo e a reserva de dotação orçamentária realizada para a 

Licitação; 
 

g. Detalhamento dos itens a serem Objeto deste termo de referência 

comprados no processo, incluindo informações de unidade, quantidade e 

descrição detalhada a partir do cadastro municipal de mercadorias, 

demonstrando integração com o Sistema de Gerenciamento de 

Estoques; 
 

 Permitir o processamento de tipo de compra por registro de preço com controle e 

execução dos itens previamente apurados nas licitações voltadas para esta finalidade; 
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 Em processo de registro de preço permitir trabalhar com registro de maior percentual de 

desconto concedidos em catálogos previamente determinados; 
 

 Permitir o processamento do tipo de compra de chamamento público através de 

credenciamentos; 
 

 Demonstrar passo a passo um processo inteiro de pregão presencial desde a requisição 

de compra, montagem dos lotes, propostas, fase de lance, negociação até a impressão 

da Ata; 
 

 No pregão presencial o sistema deverá ter a opção para:  
 

a. Criação dos lotes por valor unitário ou total;  

b. Cadastramento de participantes por lotes;  

c. Indicar as empresas EPP, ME ou MEI; 

d. Permitir exportar planilha de preços do sistema para formulação de 

proposta por fornecedor e posteriormente importar dados desta planilha 

de preços preenchida pelo fornecedor; 

e. Julgamentos das propostas iniciais;  

f. Fase de lances demonstrando o histórico e negociação com pregoeiro 

de todas as rodadas; 

g. Já prever o direito de preferência para Microempresas (ME), Empresas 

de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores individuais (MEI);  

h. Julgamento do melhor lance; 

i. Fases de habilitação pré-definidas  

j. Manifestação de recursos;  

k. Registro da adjudicação; 

 

 No modo pregão, emitir ata parcial ou total sem qualquer intervenção do usuário, 

contendo as informações de empresas participantes, propostas ofertadas, rodada de 

lances, novo valor das propostas vencedoras, habilitação e inabilitação de licitantes e 

manifestações de recursos; 
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 Permitir o cadastro dos grupos, subgrupos, centros de custo, itens de estoque e 

fornecedores, órgão e unidade orçamentária, ou aproveitando os cadastros já existentes 

no almoxarifado ou no controle de execução orçamentária; 
 

 Permitir a geração de código de barras e emissão etiquetas dos itens cadastrados; 
 

 Manter cadastro de fornecedores integrado e/ou compatível com os sistemas de 

contabilidade, almoxarifado, com disponibilidade de informações para atendimento do 

coletor AUDESP; 
 

 Junto ao cadastro de fornecedores, o sistema deverá fazer o controle do registro 

cadastral, controlando cada item, subgrupo e grupo que o fornecedor estará apto para 

vir a fornecer a esta entidade; 
 

 Fazer o controle dos documentos que integrarão o registro cadastral, seus períodos de 

validade, alertando o operador do sistema quando um licitante possuir certidões com 

prazo de validade vencido; 
 

 Dispor de condições para guardar as imagens dos documentos entregues para a 

habilitação do fornecedor, para o melhor controle e localização das informações uma vez 

registrada; 
 

 Armazenar informações sobre os sócios da empresa e quais estão habilitados para 

assinatura dos contratos e, em consequência, permitir a emissão do CRC (Certificado de 

Registro Cadastral); 
 

 Manter relacionamento dos Fornecedores com Ramos de Atividade, Grupo e Produtos, 

permitindo emissão de relatórios específicos de Fornecedores relacionados;  
 

 Permitir o cadastramento dos locais para entrega de material, que serão utilizados nas 

requisições; 
 

 Atender a todas as modalidades de compra o qual consta na Lei Federal nº 8.666/93, o 

limite a ser adquirido por modalidade, com valores atualizados conforme a Lei de 

Licitações, assim como o pregão presencial feito em conformidade com a Lei Federal nº 

10.520/02, bem como outros diplomas legais pertinentes; 
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 Relacionar para cada fornecedor os produtos por ele ofertados, para facilitar a consulta e 

controle do Registro Cadastral de Fornecedores;  
 

 Relacionar para cada fornecedor os ramos de atividade que ele atua, para facilitar a 

consulta e controle do Registro Cadastral de Fornecedores; 
 

Relatórios de Fornecedores:   
 

a. Estrutura do cadastro de fornecedores; 

b. Extrato simplificado do cadastro de fornecedores;  

c. Ficha completa do cadastro de fornecedores; 

d. Fornecedores por Ramos de Atividade; 

e. Fornecedores por Grupo/Item relacionados.  

 

Nos processos de COMPRA DIRETA (dispensa ou inexigibilidade) o sistema deverá: 
 

 Proporcionar a preparação e emissão dos pedidos de compra a favor de fornecedores 

cadastrados, utilizando o banco de dados dos itens cadastrados; 
 

 Propiciar o processo para abertura da cotação de preço deverá iniciar-se com a emissão 

da requisição de compra; 
 

 Ser montados automaticamente pelo sistema a partir da utilização da requisição de 

compra, não havendo necessidade de redigitar os itens; 
 

 Deverá permitir a escolha dentre os fornecedores cadastrados e aptos para compra, os 

proponentes que receberão as cartas propostas;  
 

 Na seleção dos fornecedores, deverá contar com a facilidade de ter no cadastro de 

fornecedor os tipos de produtos por ele ofertados, podendo selecionar por grupo, itens 

ou todos;  
 

 Permitir, como decorrência da preparação supra, a emissão carta proposta em favor dos 

escolhidos (com todos os dados cadastrais); 
 

 Emitir arquivo para gravação em meio magnético, de forma que possibilite a exportação 

e posterior importação das propostas comerciais sem que haja a necessidade de digitar 

os valores; 
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 Após a recepção das propostas e a digitação ou importação dos valores, montar 

automaticamente os mapas demonstrativo sintético e analítico por item e comparativo, 

pré-selecionando os preços menores, para facilitar a escolha do vencedor; 
 

 Realizar a seleção dos vencedores para a cotação de forma manual ou automática;  
 

 Emitir automaticamente os pedidos de compra a favor dos vencedores, quando 

encerrada esta fase e com base nos dados das propostas vencedoras; 
 

 Proporcionar ainda a emissão de relatórios das Licitações Dispensáveis e Dispensadas, 

conforme legislação vigente. 

 

Processos de compra por Convite: 
 

 O processo licitatório para abertura do convite deverá iniciar-se com a emissão da 

requisição de compra, solicitação de saldo à contabilidade e autorização para abertura 

de licitação; 
 

 As cartas convites deverão ser montadas automaticamente pelo sistema a partir da 

utilização da requisição de compra, não havendo necessidade de redigitar os itens; 
 

 Deverá ser permitida a escolha dentre os fornecedores cadastrados e aptos a participar 

de certames licitatórios, os proponentes que receberão os editais e respectivos recibos 

de retirada do edital; 
 

 Como decorrência da preparação do certame, deverá emitir a carta convite, a favor dos 

escolhidos com todos os dados cadastrais já com os respectivos recibos, possibilitando 

ainda a emissão de arquivo para gravação em meio magnético, facilitando assim a 

importação das propostas comerciais sem a necessidade de digitá-las; 
 

 Após a abertura das propostas e não havendo manifestação dos participantes em 

interpor recursos, o Sistema deverá emitir o Termo de Renúncia; 
 

 Após a recepção das propostas e a digitação ou importação dos valores, o sistema 

deverá montar automaticamente os mapas demonstrativos sintético, analítico por item e 

comparativo, pré-selecionando os preços menores; 
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 Na eventualidade de interposição de recursos, contra a licitação em questão, o sistema 

deverá propiciar o registro do recurso e se havendo ainda a necessidade de 

desclassificação de algum fornecedor, o sistema deverá controlar de forma que o 

mesmo não seja escolhido no ato do julgamento da licitação; 
 

 Após a escolha dos vencedores, poderá ser emitido o parecer da comissão de licitação, 

e na sequência a Adjudicação / Homologação a favor dos vencedores e também da 

Capa do processo de Licitação com os dados a ela pertinentes; 
 

 Encerrando esta fase do certame, e com base nos dados das propostas vencedoras, 

deverão ser emitidos, automaticamente, os pedidos de compra a favor dos vencedores 

do procedimento licitatório. 

 
Processos de compra por Tomada de Preço e Concorrência Pública: 
 

 Deverá permitir o preparo do certame em conformidade com os padrões estabelecidos 

pela entidade, inclusive com o resumo para a publicação com emissão do edital para 

mural e respectivos recibos; 
 

 Partindo das requisições de compras, deverá permitir a montagem do edital 

aproveitando o que foi solicitado, sem necessidade de redigir os itens. A exemplo dos 

convites, após a recepção das propostas, deverão ser emitidos os mapas 

demonstrativos sintéticos, analíticos por item e comparativos, com pré-seleção por 

menor preço total e por itens, com emissão do termo de renúncia, parecer da comissão 

julgadora, adjudicação / homologação, pedidos de compras e capa da licitação; 

 

Processos de compra por Pregão Presencial: 
 

 Os pregões presenciais deverão ser montados automaticamente pelo sistema a partir da 

requisição de compra, não devendo necessitar a redigitação dos itens; 
 

 Deverá ser oferecida a possibilidade de emitir um Edital para ser fixado no mural; 
 

 O sistema deverá emitir arquivo para gravação em meio magnético, de forma que 

possibilite a exportação e posterior importação das propostas comerciais sem que haja a 

necessidade de digitar os valores; 
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 Na abertura desta modalidade de licitação, adequada a legislação em vigor, Lei Federal 

nº 10.520/02, deverá possibilitar estabelecer requisitos de adequação para intervalos de 

lances, onde seja possível travar os lances, para que o mesmo aceite ou não, os valores 

pré-definidos; 
 

 Possuir recursos para a pré-classificação dos licitantes, respeitando o limite fixado em 

Lei; 
 

 Durante a etapa de lances, deverá possibilitar o controle de classificação dos licitantes 

lance a lance, reclassificando o licitante após cada lance efetuado; 
 

 O sistema deverá contemplar a Lei Complementar Federal nº 123/06 com suas 

alterações e atualizações posteriores onde se aplica automaticamente o critério de 

empate técnico (empate ficto) entre a empresa de grande porte e das micro e pequenas 

empresas, todos os licitantes credenciados como (ME, EPP e MEI) deverão na etapa de 

lances, serem mostrados com destaque; 
 

 Em caso de declínio do licitante, durante a etapa de lances, o sistema deverá alertar o 

operador, para que o mesmo, confirme se realmente ocorreu o declínio. Possuir ainda 

condições de desertar itens ou o certame completo, desde que os valores apurados, ou 

por qualquer outro motivo, impossibilitem a homologação e adjudicação do certame; 
 

 Deverá haver a possibilidade de emissão automática da ATA DA SESSÃO PÚBLICA, ou 

ainda a exportação da mesma em formato texto para edição de ocorrências durante a 

sessão. 
 

 Possibilidade de emissão dos pedidos, referentes ao certame, sejam globais ou parciais, 

para futuros controles da administração. 

 

Processos de compra por Pregão Eletrônico: 
 

 Deverá permitir que o pregão eletrônico feito em sites oficiais seja registrado no sistema, 

registrando os fornecedores e itens que foram homologados na Ata Oficial, seja possível 

a emissão dos pedidos de compra; 
 
Relatórios: 
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 Deverão ser emitidos pelo menos os relatórios a seguir exemplificados:  
 

a. Dados Cadastrais; 

b. Atendimento ao art. 16 da LRF; 

c. Carta Proposta de Licitações (Analítico e Sintético); 

d. Grade Comparativa Preços de Licitações (Analítico e Sintético); 

e. Emissão da autorização para abertura da licitação; 

f. Emissão da solicitação de saldo à contabilidade e informação de saldo 

ao Departamento de Compras; 

g. Emissão da capa do processo; 

h. Emissão dos pedidos de Dispensa de Licitação; 

i. Emissão dos pedidos resultantes de convite; 

j. Emissão dos pedidos resultantes de tomada de preço;  

k. Emissão dos pedidos resultantes de concorrência pública; 

l. Emissão das cartas convite para todos os proponentes; 

m. Emissão dos pedidos parciais (para entrega parcelada); 

n. Relação dos pedidos efetuados de cada fornecedor, analítica e 

sintética; Consulta de licitações (em tela); 

o. Consulta de pedidos de compra em tela; 

p. Consulta de todas as compras efetuadas de cada fornecedor; 

q. Relatório de todas as licitações realizadas no exercício, por intervalo de 

datas selecionadas; 

r. Relatórios de todas as licitações realizadas nas modalidades de 

Tomada de Preços e Concorrência Pública, conforme exigido pelo 

TCESP; 

s. Relatório (analítico e sintético) de todos os pedidos de compra 

emitidos;  

 

Gerenciamento de contratos: 
 

O sistema de compras deverá também gerenciar os contratos e permitir disponibilizar os 

seguintes dados: 
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 No cadastramento do contrato deverão ser informados no mínimo os seguintes dados: 
 

a. Número e ano do contrato; 

b. Objeto do Contrato; 

c. Razão social da empresa contratada; 

d. O tipo e subtipo de contratação; 

e. Situação do Contrato; 

f. Início da vigência; 

g. Data de Vencimento; 

h. Número do processo; 

i. Valor total do contrato; 

j. Identificar a modalidade que deu origem ao contrato; 

k. Diretoria Requisitante do objeto do contrato; 

l. Data de assinatura do contrato; 

m. Data de início do prazo de vigência do contrato; 

n. Identificar prazo previsto para a vigência final do contrato; 

o. Identificar valor total contratado; 

p. Identificar valor mensal contratado nos casos em que o contrato prevê 

prestação de serviços com valor mensal fixo. 

 

 Para os contratos cadastrados o sistema deverá identificar: 
 

a. os números dos pedidos de compras vinculados ao contrato; 

b. as dotações orçamentárias utilizadas no contrato; 

c. os empenhos, liquidações e pagamentos vinculados ao contrato; 

 Deverá permitir anexar documentos aos contratos, para que os mesmos sejam exibidos 

no Portal da Transparência; 
 

 Deverá emitir alerta de quantos dias restam para término da vigência do contrato e de 

esgotamento de quantidade de itens de Atas de Registro de Preço; 
 

 O sistema deverá permitir o cadastramento de alterações contratuais por aditamento ou 

apostilamento informando: 
 

a. Número do aditamento ou apostilamento; 
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b. Finalidade do aditamento; 

c. O valor aditado, quando for o caso;  

d. O novo prazo de vigência do contrato, quando for o caso;  
 

Relatórios dos contratos:  
 

a. Relatório geral de contratos;  

b. Rol dos Contratos; 

c. Pagamentos efetuados no Período; 

d. Contratos por situação; 

e. Análise dos vencimentos; 

f. Contratos por fornecedor; 

g. Contratos por data de assinatura; 

h. Contratos por data de vencimento; 

i. Contratos por objeto resumido; 

j. Contratos por gênero contratual; 

k. Contratos por departamento solicitante; 

l. Contratos por fornecedor, ano e gênero contratual; 

m. Contratos por fornecedor e modalidade de licitação; 

n. Emitir relatórios de contratos a vencer e atas de registro de preço que 

estão se esgotando. 

o. Deverá ainda registrar os contratos de Concessão ou Permissão para 

fins de controle e prestação de contas ao AUDESP.  

 

Da prestação de contas ao TCESP / AUDESP fase IV:  
 

 Os sistemas de compras, licitações e contratos deverão gerar os arquivos no formato 

XML para atender a Prestação de contas ao AUDESP referente a Fase IV; 
 

 Os Arquivos a serem gerados são:  
 

a. Compras; 

b. Licitações; 

c. Ajustes; 
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d. Execução; 

e. Documento Fiscal; 

f. Empenhos; 

g. Liquidações; 

h. Pagamentos. 

 

SISTEMA DE ALMOXARIFADO (GESTÃO DE ESTOQUES OU SUPRIMENTOS) 
 

O sistema deverá ter por objeto o gerenciamento de estoque de materiais e produtos da 

Administração, de modo que esteja interligado com o sistema de Compras e Licitações, e 

disponibilize dados para incorporação de produtos. 

 

Das Condições de Parametrização do Sistema 
Possuindo proeminente nível de opções, o sistema deverá possibilitar que os itens em estoque 

sejam codificados, tendo como nível mínimo a composição do próprio código de itens, e a forma 

de sua utilização, de maneira que atenda às necessidades de uso da Administração, com maior 

ou menor grau de especificação. 

 

AUDESP 
Para o pleno atendimento das exigências AUDESP (Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo), o sistema deverá dispor de recurso específico para classificar os 

Grupos de Produtos com suas respectivas Contas AUDESP, para a emissão do Balancete 

Mensal.  

 

Requisitos de Cadastramento 

Deverá permitir, através da integração com Compras/Licitações a utilização dos cadastros 

comuns de itens de estoque (produtos), grupos e subgrupos, centros de custo, fornecedores e 

localização e posição de produtos.  

 

Controle dos Grupos 
O sistema deverá permitir, ao cadastrar um Grupo de Produto, a vinculação da Conta Contábil e 

Conta Contábil de Movimento (AUDESP), além de possibilitar identificar se o referido cadastro é 

referente a serviço. Os grupos deverão permitir a subdivisão em subgrupos de produtos. 
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Controle dos Produtos 
Os produtos que estão sujeitos a sofrer movimentações de entrada, saída, consulta de saldos 

físicos e financeiros, deverão conter informações, que permitam realizar com rapidez qualquer 

tipo de procedimento, tais como: código de material, unidade de medida, descrição detalhada, 

custo atual, estoque mínimo/ máximo/ médio e atual, se trata-se de material ou serviço, se é 

inventariável ou patrimoniável, de modo que possibilite a visualização de todas estas 

informações na interface do sistema de Compras/Licitações. 

 

Das Condições Para a Movimentação de Estoque 
O sistema deverá fornecer um controle de permissões dos usuários de dois níveis, 

classificando-as por almoxarifado e por tipo de movimento, garantindo assim melhor 

desempenho e dinamicidade dos trabalhos realizados pela Administração. 

 

Como controle mínimo, o sistema deverá possuir mecanismos que permitam a movimentação 

de saída do estoque por leitura de códigos de barra, controle de lotes e emissão de nota de 

saída (esta última deve possibilitar emissão automática após o término do lançamento). 

 

Na movimentação de entrada de estoque, em interface com o sistema de Compras/Licitações, o 

sistema de Almoxarifado deverá importar todas as informações (produtos/itens, quantidades e 

valores unitários e totais) referentes à movimentação desejada constantes no Pedido de 

Compra/Autorização de Fornecimento. Deverá ainda, permitir recebimentos parciais dos 

pedidos de compras. 

 

Se o usuário cometer qualquer erro na movimentação, o sistema deverá dispor de recurso que 

permita o estorno da movimentação que foi efetuada com qualquer tipo de erro. 
 
Das Condições Para Movimentação de Consumo Direto 
Dada a importância da contabilização dos valores de entrada e saída, o sistema deverá permitir 

o registro das movimentações que não tiveram circulação física no estoque do Almoxarifado. 

O sistema deverá possuir ferramenta que permita estornar movimentação de Consumo Direto 

efetuada com erro, de modo que reflita automaticamente nos relatórios financeiros do sistema. 
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Consulta dos Produtos 
 Deverão ser permitidos no mínimo os seguintes tipos de consultas: 

 

 Consulta a Estoque: O sistema deverá permitir a visualização de todo o histórico de 

movimentação dos produtos, de maneira sintética, separando quando necessário por 

almoxarifado, mostrando o custo médio por período, valor financeiro das saídas, tendo 

como base a informação por exercício financeiro, e a apresentação acumulada por mês. 
 

 Consulta a Lotes de Materiais: O sistema deverá possuir como filtros mínimos as 

pesquisas por produto, por lote e por vencimento, permitindo a consulta com as 

informações desejadas. 
 

 Consulta a Conta Corrente: O sistema deverá proporcionar a geração de consulta que 

demonstre todo o histórico de movimentação de um produto, de acordo com o período 

desejado, identificando todas as entradas, saídas e saldo remanescente, com ordenação 

cronológica dos eventos/movimentos. 
 

 Consulta a Demanda Reprimida: O sistema deverá permitir o apontamento de todos os 

itens que tiveram atendimento parcial, agrupando por produto, e fornecendo também o 

estoque no momento da consulta e a quantidade a atender. 
 

 Consulta a Itens em Fase de Aquisição: O sistema deverá fornecer consulta com o 

filtro de período, para itens que foram comprados/adquiridos, demonstrando as 

quantidades recebidas dos itens. 
 

 Consulta a Itens Sem Movimentação: O sistema deverá possibilitar consulta de itens 

que não tiveram qualquer tipo de movimentação durante o período informado.  
 

 Consulta a Variação do Estoque: O sistema deverá fornecer a geração de consulta 

que demonstre os produtos que se encontram em ponto de pedido, exibindo as 

quantidades acima do estoque máximo, médio e mínimo.  
 

 O sistema deverá proporcionar, no mínimo, os seguintes relatórios: 
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a.  Relatórios Cadastrais (possibilitando a geração de todos os dados 

cadastrais do sistema, tais como centros de custo/centros de consumo, 

fornecedores, grupos e subgrupos de produtos e etc); 

b. Relatório de Produtos (podendo ser gerado de maneira sintética “com 

código e descrição”, bem como analítico); 

c. Catálogo de Produtos; 

d. Etiquetas com códigos de barras; 

e. Balancetes Mensais (sintéticos e analíticos); 

f. Balancetes Mensais AUDESP (sintéticos e analíticos); 

g. Estoques de produtos, por estoques máximos e mínimos; 

h. Movimentação por conta corrente (conta corrente do produto); 

i. Movimentação de itens por fornecedor/documento; 

j. Média de consumo e média de consumo simplificada; 

k. Movimentação de estoque; 

l. Movimentação por centro de custo / centro de consumo; 

m. Relatório de pedidos entregues; 

n.  Saídas por data e por requisição. 
 

Manutenção dos Sistemas 
Como requisitos mínimos a manutenção deve conter as seguintes opções: 
 

 Alteração de senha de acesso do usuário; 

 Cópia de segurança (Backup) completa do banco de dados do sistema; 

 Restauração completa da cópia de segurança. 

 

SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL-ORÇAMENTÁRIO- FINANCEIRA 
(GESTÃO DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E 
TESOURARIA 
 

O sistema proposto deverá atender a Lei Federal nº 4.320/64, a Constituição Federal de 1988 e 

as legislações vigentes dos órgãos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, em especial o AUDESP, fases I e II. 
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O sistema deverá permitir: 

 

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

 Unidades Orçamentárias, até o nível de unidade executora, com a descrição da 

finalidade da unidade e sua respectiva legislação; 

 Funcional programática, tendo a função, subfunção, categoria econômica, elemento de 

despesa conforme legislação vigente e permitindo o cadastro de subfunção atípica, 

programa e ação. No cadastro da categoria econômica não permitir a digitação de 

nenhuma categoria que não pertença ao plano de contas do sistema AUDESP; 

 Quando a dotação orçamentária possuir a mesma estrutura, porém somente com a 

destinação de recurso diferenciada o sistema deverá registrar duas dotações distintas; 

 Para cada dotação orçamentária, deverá  ser cadastrado o vínculo, e a entidade; 

 Permitir a realização da Programação Financeira Mensal de Desembolso das despesas 

orçadas, conforme legislação federal, podendo ser de forma individualizada ou 

automática; 

 Possuir a rotina de importação da despesa de um exercício anterior; 

 Permitir a configuração do nível de categoria econômica de despesa no orçamento; 

 Permitir a configuração do nível de destinação de recurso no orçamento; 

 Possuir o cadastro de lei com o tipo (lei federal, estadual ou municipal), descrição, data 

da lei e data da atualização. 

 
Impressão automatizada dos seguintes Relatórios do orçamento: 

 Anexo 2 - Natureza da despesa por órgão 

 Anexo 2 - Natureza da despesa por Unidade Orçamentária 

 Anexo 2 - Consolidação geral por natureza da despesa 

 Anexo 2 - Consolidação geral por natureza da despesa comparativo percentual 

 Anexo 6 - Função por Projeto – Atividade 

 Anexo 7 - Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas 

 Anexo 8 - Demonstrativo da despesa por Função – Programa conf. Vínculo com Recurso 

 Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções 

 Resumo das despesas por Projeto Atividade 
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 Demonstrativo das funções, sub funções e programas por categoria econômica 

 Quadro de detalhamento da despesa 

 Programação financeira mensal de desembolso 

 Quadro da evolução da despesa 

 Campo de Atuação e legislação da despesa 

 Anexo VIII – Analítico da despesa – LOA 

 O sistema deverá permitir realizar a abertura do exercício, por etapa de acordo com a 

conclusão dos processos realizados anteriormente: Gerar programação financeira das 

fichas de despesa, automaticamente, abrir a execução orçamentária, transportar 

cadastro de fornecedores do exercício anterior, transportar bancos e saldos do exercício 

anterior, transportar compensações, transportar ativo não financeiro e passivo não 

financeiro, transportar almoxarifado e patrimônio, transportar centro de custo, transportar 

empenhos de restos a pagar processados e não processados contratos e convênios, 

transportar saldo de balanço, transportar pendências da conciliação bancária, 

transportar fichas extraorçamentárias. 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

 Lançar previsão da despesa por dotação identificando (órgão – U.O. – Funcional 

Programática, ação, categoria, elemento, dotação inicial, destinação de recursos, 

suplementações, anulações, dotação atualizada e os Meses – Janeiro a Dezembro + 

cota reserva; 

 Campo para realizar a alteração da programação financeira da despesa, conforme a 

execução orçamentária, demonstrando o valor empenhado, reservado e saldo disponível 

da dotação por mês; 

 Controlar os saldos das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar sem que 

exista saldo orçamentário disponível; 

 Controlar os saldos disponíveis por cotas mensais das dotações orçamentárias, não 

permitindo empenhar sem que exista saldo disponível no mês, podendo ser 

reprogramada entre os meses posteriores; 

 Cadastramento de fornecedores, com os seguintes campos obrigatórios:  identificação e 

tipo conforme Sistema AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2, obrigar o 

cadastramento do CPF ou CNPJ conforme o a identificação. Realizar a validação das 
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informações digitadas, não permitindo o cadastramento de CPF ou CNPJ inválido; 

 Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade de 

CNPJ/CPF, apresentado o código do fornecedor/credor já cadastrado; 

 Cadastramento de Contratos na execução de despesa, com todas as informações 

necessárias para atendimento no Sistema AUDESP e legislações pertinentes, 

relacionados ao processo administrativo origem, o qual deverá possuir todas as 

informações necessária para a gestão do mesmo; 

 Cadastramento dos Convênios de concessão, com todas as informações necessárias 

para atendimento do Sistema AUDESP, provendo ao operador do sistema, informações 

gerenciais dos convênios da entidade; 

 Permitir o cadastro do Centro de Custos, conforme a necessidade da entidade; 

 Digitação do empenho para controle de comprometimento de créditos orçamentários, 

permitindo sua anulação total ou parcial; 

 Gravar os “Históricos de Empenhos”, para serem utilizados no momento do 

empenhamento de nova despesa, sendo de livre opção do usuário; 

 Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de anulação parcial ou 

anulação total, retornando os saldos para as dotações de origem; 

 Permitir que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação total ou parcial; 

 Permitir na digitação do Empenho a vinculação ao Contrato de Despesa, antes do envio 

ao Sistema AUDESP; 

 Permitir na digitação do Empenho a vinculação ao Convênio, antes do envio ao Sistema 

AUDESP; 

 Permitir informar os dados da modalidade, e número e ano na digitação do empenho;  

 Permitir selecionar o centro de custo na digitação do empenho; 

 Permitir que imprima automaticamente a nota de empenho sempre que finalizada, sem a 

necessidade de entrar em outra opção para impressão;  

 Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única reserva, 

qual o valor a ser bloqueado ao mês; 

 Permitir que imprima automaticamente a reserva de dotação sempre que finalizada, sem 

a necessidade de entrar em outra opção para impressão; 

 Opção de anulação das reservas orçamentárias de forma automática, no momento da 

elaboração do empenho; 
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 Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, podendo ser escolhido a 

quantidade de adiantamentos por responsável; 

 Permitir lançar a prestação de contas de adiantamento, digitando a data da devolução, a 

conta que foi depositada a devolução e o valor devolvido. Com a opção de informar na 

prestação de contas os dados dos documentos comprobatórios, contendo campos para 

preencher o Número do documento, Série, Tipo, Descrição, Data do Documento e Valor. 

Onde o próprio sistema deverá gerar e imprimir automaticamente uma nota de anulação 

de empenho no valor da devolução; 

 Permitir que ao final do exercício os empenhos com saldo possam ser inscritos em 

restos a pagar de acordo com a legislação, sendo liquidados ou não liquidados; 

 Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios 

anteriores, realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação da 

despesa liquidada inalterada; 

 No cadastro da alteração orçamentária, selecionar a lei ou o decreto, digitar a 

justificativa, selecionar o tipo de alteração dos recursos com seus respectivos créditos 

correspondentes; 

 Após salvar e atualizar o decreto, imprimir a minuta; 

 Permitir a realização da liquidação total ou parcial dos empenhos e da mesma forma a 

anulação total ou parcial das liquidações; 

 A liquidação deverá possuir a seguinte informação: Tipo de documento (nota fiscal e 

outros documentos), número do documento, data de emissão do documento, valor do 

documento, responsável pela liquidação, deverá permitir lançar mais de um documento 

por nota de empenho; 

 Na liquidação, consistir a soma dos documentos fiscais, não permitindo que o valor 

ultrapasse ou fique abaixo do valor da liquidação; 

 No momento da liquidação da Nota de Empenho, permitir o cadastro de 

retenções/descontos de receitas, quando for o caso. 

 Cadastro de contas correntes bancárias, permitindo vincular a destinação de recurso; 

 Emitir Ordem de Pagamento, relacionando em único documento quais empenhos serão 

pagos, com campos específicos para autorização do pagamento, podendo ser informado 

as retenções/descontos necessários para cada despesa/empenho informando a forma 

de pagamento da mesma; 
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 Permitir que sejam lançadas as retenções/descontos dos empenhos (receitas) no ato do 

pagamento dos mesmos. Mesmo se a retenção não foi lançada na liquidação; 

 Permitir no pagamento da despesa, que possam lançar em uma única tela, número de 

empenhos a serem pagos, e códigos de receita para retenção, sem necessidade de um 

prévio cadastro, onde o sistema só poderá finalizar a transação se o total de recursos 

(soma dos saques + receitas) for igual ao total das despesas (notas a serem pagas), 

discriminando o banco, favorecido e número do cheque; 

 Permitir a qualquer tempo a consulta das notas de empenhos; 

 Consulta de saldo de caixa em tela, tendo a opção de imprimir na autenticadora; 

 Borderô de pagamento eletrônico, para realizar o envio através de interface 

disponibilizado pela instituição para os pagamentos dos fornecedores e baixa automática 

dos documentos envolvidos; 

 Emissão de documento específico para pagamento de fornecedores via ordem de débito 

em conta da entidade para a conta do fornecedor, sendo enviado ao banco uma 

autorização com o dado da conta a ser debitada e os dados das contas a serem 

creditados; 

 Transferência entre contas, onde o sistema deverá carregar as informações de depósito, 

retirada e valor; 

 Permitir a impressão de cheques individuais ou em formulário contínuo, permitindo 

imprimir com um ou vários empenhos, um ou vários cheques; 

 Rotina de conciliação bancária com as seguintes informações: saldo do banco, saldo de 

depósitos e retiradas conciliadas e com a opção para cadastramento das 

movimentações pendentes encontradas no extrato bancário e ainda não contabilizadas. 

Caso a conciliação bancária esteja finalizada, não permitir qualquer movimentação 

anterior à data do fechamento da conciliação. 

 

Relatórios da Execução Orçamentária e Financeira: 

 Relatório de controle de empenhos global, ordinários ou estimativos, demonstrando os 

empenhos e as anulações dos mesmos, podendo selecionar o tipo de empenho que 

pode ser: orçamentário, extraorçamentário e orçamentário RP; 
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 Relatórios de Controle dos Adiantamentos podendo ser orçamentários, ou de restos a 

pagar, com a opção por empenho ou fornecedor filtrando por tipo empenhado, aberto, 

baixado ou concedidos. 

 Relatório de Prestação de Contas de Adiantamento, com opção de filtros por Período, 

Prestação de Contas, Fornecedor e Empenho. 

 Demonstrativo dos Créditos Adicionais, demonstrando as alterações orçamentárias, com 

as informações até o nível de Programas, Projetos, Atividades e ou Operações 

Especiais; 

 Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos, conforme metodologia de cálculo do 

Sistema AUDESP; 

 Relatório de controle da Dívida Consolidada, conforme metodologia de cálculo do 

Sistema AUDESP;  

 Demonstrativo de contas extraorçamentárias 

 Emissão de Balancete Financeiro Mensal; 

 Relatórios para controle da movimentação dos contratos com terceiros e fornecedores 

celebrados pela entidade; 

 Gerenciamento de toda movimentação de contratos identificando as despesas 

vinculadas e sua movimentação; 

 Relação pagamentos por Contrato; 

 Demonstrativo resumido de Contratos; 

 Demonstrativo de contrato por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 

 Demonstrativo de resumo de Convênios; e 

 Demonstrativo de convênio por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 

 Relação de empenhos da Folha de Pagamento, com opções de filtros por: Ficha de 

Despesa, Unidade Orçamentária, Função Programática, Destinação de Recurso, 

Fornecedores separando por Empenho, Ordem de Pagamento, totalizando por 

Destinação de Recurso;  

 Emissão do balancete da despesa, contendo os seguintes campos: dotação inicial, 

alteração de dotação (suplementação/anulação), dotação atual, empenhado anterior, 

empenhado no período, empenhado total, liquidado anterior, liquidado no período, 

liquidado atual, pago anterior, pago no período, pago atual, empenhos a pagar 
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processado, movimentação das despesas extraorçamentárias relacionadas por conta 

contábil, saldo financeiro atual; 
 

 Movimento diário de caixa e bancos; 

 Movimento diário de transferência bancária; 

 Relatório de pagamentos eletrônicos; 

 Relação de contas a pagar filtrando por: credor, período, ficha, unidade orçamentária, 

vencimento e destinação de recurso; 

 Relatório analítico de credores; 

 Relatório de cheques emitidos, pagos e avulsos; 

 Demonstração dos saldos bancários; 

 Extrato Bancário; 

 Boletim de Caixa; 

 Resumo de Caixa e Banco; 

 Relatórios informando as retenções; 

 Relatório de conferência de bancos conciliados; 

 Posição Financeira da Dívida Flutuante/Realizável; 

 Demonstração das contas bancárias e os saldos por destinação de Recurso; 

 Demonstrativo de Destinação de Recurso No Empenho x Pagamento. 

 
Gráficos: 
Demonstrar a execução orçamentária, para uma consulta rápida, com as informações mínimas 

e comparativas de: despesa fixada e realizada por natureza de despesa. Separar as 

informações empenhadas, liquidadas e pagas, permitindo o cadastro de informações de 

exercícios anteriores.  

 

CONTABILIDADE 

 Utilizar Plano de Contas, padronizado conforme o disponibilizado pelo Sistema AUDESP 

(Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações) já com as devidas alterações/adaptações 

para atendimento ao Plano de Contas Aplicados ao Setor Público - PCASP 

(Comunicado SDG 46/2012 do TCESP), contendo os grupos de contas: Ativo, Passivo, 
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Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), Variações Patrimoniais Aumentativas(VPA), 

Controles Orçamentários, Controles Devedores e Credores. 
 

 Permitir que sejam realizados os lançamentos contábeis de variações. 
 

 Em todos os casos de lançamentos contábeis, o sistema deverá consistir todos os 

débitos e créditos realizados por data e histórico padrão, não permitindo a finalização de 

lançamentos descompensados e ou que não atendam o método das partidas dobradas. 
 

 Não permitir a realização de lançamentos contábeis dependentes da execução 

orçamentária e nem independentes da execução orçamentária, após a geração e envio 

AUDESP. 

 
 Registrar nas variações patrimoniais e controle das contas de compensação, segundo: 

lançamento, atualização e baixa de ativos não financeiros, lançamento, estorno e baixa 

de provisões, lançamento, atualização e baixa de passivos não financeiros, 

reclassificação de ativos e passivos não financeiros, os quais não geram variação 

patrimonial, lançamento de almoxarifado independente da execução orçamentária, 

lançamento de patrimônio independente da execução orçamentária, lançamentos e 

estorno de “lançamentos permutativos”, lançamento, estorno e baixa de depreciação, 

cadastro e movimentação de controles efetuados no sistema compensado, os quais são 

independentes da execução orçamentária. 

 

Relatórios conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Modelos do Sistema AUDESP (adaptados 
ao PCASP - conforme disposto na Portaria STN nº 700/14); 
 

 Emissão de Balancete Contábil, contendo os seguintes campos: código da conta 

contábil, descrição da conta contábil, saldo inicial devedor, saldo inicial credor, 

movimento no período devedor, movimento no período credor, saldo final devedor, saldo 

final credor; 

 Emissão de Diário, contendo os seguintes campos: descrição da conta contábil, data do 

lançamento, código da conta contábil, histórico do lançamento, valor lançado a débito e 

valor lançado a crédito. Deverá permitir a seleção mês a mês ou anual; 

 Emissão do Razão, contendo os seguintes campos: código da conta contábil e sua 
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descrição, saldo anterior da conta, quando houver, data do lançamento, histórico, 

movimento de débito, movimento de crédito e saldo atual; 
 

 Anexo 1 - Demonstração da Despesa por Categoria Econômica; 

 Anexo 2 - Natureza da Despesa por Órgão; 

 Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária; 

 Anexo 2 - Consolidação Geral - Natureza da Despesa; 

 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho; 

 Anexo 7 - Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade; 

 Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Vínculo; 

 Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função; 

 Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 

 Anexo 12 – Balanço Orçamentário; conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Não 

Processados, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar 

Processado e não Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP;  

 Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Conforme PCASP); 

Demonstrativos Auxiliares para Notas Explicativas ao Anexo 12 

(Conforme PCASP): 

 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário; 

 Demonstrativo dos Créditos Adicionais e seus Recursos; 

 Despesas por tipo de Crédito; 

 Movimentação Orçamentária; e 

 Movimentação do Suprimento Financeiro 

 Anexo 13 - Balanço Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 13 A – Demonstração das Contas Despesa que constituem o 

título “Diversas Contas” do Balancete Financeiro, conforme SISTEMA 

AUDESP; 

 Anexo 13 – Balanço Financeiro (Conforme PCASP); 

Demonstrativos Auxiliares ao Balanço Financeiro (Conforme 

PCASP); 
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 Demonstração do Movimento Extraorçamentário (Conforme PCASP); 

 Anexo 14 - Balanço Patrimonial, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e 

Passivo Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e 

Passivo Permanente, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 14 – Balanço Patrimonial (Conforme PCASP); 

 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme 

SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais (Conforme 

PCASP); 

Demonstrativos Auxiliares da Demonstração das Variações Patrimoniais 

(Conforme PCASP); 

 Demonstração das Variações Aumentativas – Diminutivas (Conforme 

PCASP); 

 Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras 

(Conforme PCASP); 

 Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; 

 Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante; 

 Anexo 19 – Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido 

(Conforme PCASP); 

 

Auditoria Eletrônica dos Órgãos Públicos – AUDESP/TCESP 

 Cadastramento dos contratos e convênios celebrados para acompanhamento dos 

mesmos, conforme padronização do TCESP, oferecendo ao operador, total controle das 

informações a serem prestadas; 
 

 Geração de forma automática dos dados em formato especificado pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo para a AUDESP na forma “Isolado”, de toda a 

movimentação contábil, financeira e orçamentária para geração dos dados de cadastro 

mensal, arquivo conta contábil e arquivo conta-corrente em padrão “XML”, para 

transmissão mensal pelo coletor de dados do Sistema AUDESP; 
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 Geração automática de arquivo de “Conciliações Bancárias Mensais” para remessa ao 

Sistema AUDESP de todas as contas movimentadas; 
 

 Geração dos Dados de Balanços Isolados, para atendimento do Sistema AUDESP no 

que diz respeito à Prestação de Contas Anuais; 
 

 Antes do início da geração dos arquivos acima citados, o sistema deverá fazer prévia 

auditoria nos dados, evitando o envio de informações incongruentes, inclusive, 

demonstrando em tela para impressão ou não, quais informações necessitam de 

correção antes do envio ao Sistema AUDESP. 
 
Relatórios Complementares e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000) 
 

 Cadastro de destinação de recursos; 
 

 Relatório de despesa empenhada e paga por destinação de recursos; 
 

 Despesa empenhada por destinação de recursos; 
 

 Balancetes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de créditos e 

débitos e saldos finais, individualizados por conta contábil, referente ao mês de geração 

dos arquivos; 
 

 Contas Correntes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de 

créditos e débitos e saldos finais, referente ao mês de geração dos arquivos para a 

AUDESP, detalhando o conteúdo da conta corrente solicitada; 
 

 Analítico de Fornecedor e de empenhos, com filtro destinação de recurso; 
 

 Relatório de despesas à Pagar com filtro destinação de recurso; 

 
 Emitir os relatórios abaixo, em conformidade com os Modelos/Layout dos 

Demonstrativos disponibilizados pelo Sistema AUDESP: 
 
 

a. Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração das Despesas com 

Pessoal; 
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b. Relatórios LRF - Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal; 
 

c. Relatórios LRF - Demonstrativo da DCL; 
 

d. Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do Art. 

42 da LRF. 

 

GERAÇÃO DE DADOS PARA OUTRAS ENTIDADES 
 

 Geração de dados para envio ao SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público Brasileiro (Planilha DCA – Balanço Anual, RGF Relatório de 

Gestão Fiscal), da Secretaria do Tesouro Nacional, para transmissão pelo usuário. 
 

 Geração de dados para o RREO, para fins de consolidação com a Prefeitura. 
 

 Por opção do usuário, permitir a geração do arquivo no layout definido pelo PRODESP, 

para atendimento da transparência pública e remessa dos arquivos pelo usuário através 

do “validador” do órgão estadual mencionado. 

 
TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS 
 

 Permitir o atendimento a Lei da Transparência (Lei Complementar Federal nº 131/09, a 

qual estabelece regras para a divulgação de informações pormenorizadas das Contas 

Públicas na Home Page / Página de órgãos públicos na Internet; 
 

 Possibilitar o atendimento ao Decreto Federal n° 7.185/10, que esclarece e acrescenta 

novas regras quanto a Lei Complementar Federal n° 131/09; 
 

 Bloquear qualquer alteração no sistema das informações que foram disponibilizados no 

portal de transparência da entidade, evitando informações em duplicidade e ou 

alterações de resultados. O bloqueio deverá ser feito automaticamente sem a 

intervenção do operador do sistema; 

 

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE 
PESSOAL) 
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A finalidade do módulo é o gerenciamento da administração de pessoal, incluindo folha de 

pagamento e administração da freqüência dos servidores. Deverá ser totalmente integrado 

entre si e também integrado com módulo da área financeira.  

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS  
 

 Permitir o envio do cadastro do funcionário para o arquivo morto, possibilitando a 

consulta a qualquer momento bloqueando qualquer tipo de alteração;  
 

 Permitir o cadastro de licença prêmio, processando automaticamente os períodos 

aquisitivos do servidor, considerando as faltas e afastamento no período aquisitivo para 

dedução dos dias de direito, ou prorrogação do período;  
 

 Permitir o cadastro de Faltas Abonadas, Justificadas, Injustificadas, bem como seu 

histórico. Controlar limite de faltas por período conforme legislação vigente;  
 

 Permitir o cadastro de Atrasos, bem como seu histórico;  
 

 Possuir rotinas de cálculos através de fórmulas e expressões, para qualquer vencimento 

e desconto, tornando o cálculo da folha totalmente parametrizado e administrado pelo 

próprio usuário do sistema;  
 

 Permitir a importação de valores informados por outras entidades, sem a necessidade 

de lançamento individual;  
 

 Permitir a emissão de relatório com qualquer campo do cadastro de funcionários e as 

contas da folha, com a possibilidade de exportar para planilha eletrônica;  
 

 Geração de pedido de empenho sem a necessidade de importação de arquivo no 

sistema de contabilidade, com os valores patronais e descontos;  
 

 Os empenhos da folha de pagamento deverão ser feitos automaticamente, sem 

necessidade de digitação ou troca de arquivos;  

 
ADMINISTRAÇÃO DA FREQUÊNCIA  
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 Gerenciamento completo da frequência dos servidores, mediante registro eletrônico de 

ponto, a partir de arquivo fornecido pela Câmara, em formato AFD (Arquivo Fonte de 

Dados), conforme a Portaria 1510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego, ou em 

acordo com legislação pertinente. O sistema deve integrar-se automaticamente com o 

módulo de folha de pagamento e recursos humanos; 
 

 Gerenciamento dos horários de trabalho;  
 

 Gerenciar hora-extra e adicional noturno;  
 

 Gerenciar as ausências e afastamentos dos servidores;  
 

 Gerenciar atrasos, saídas antecipadas, falta de marcação de ponto, faltas, abonos;  
 

 Gerenciamento de tolerância de atraso, saída antecipada e hora-extra;  
 

 Gerenciar os servidores com marcação de ponto obrigatória;  
 

 Integrar os lançamentos automaticamente com o sistema de folha de pagamento;  
 

 Emissão dos apontamentos de forma individual, em grupo ou geral;  
 

 Gerencia de justificativas, total ou parcial, de apenas um servidor, grupo ou geral;  
 

 Realizar os cálculos referente a hora-extra, bem como demais cálculos trabalhistas em 

acordo com a legislação vigente;  
 

 Gerenciar calendário anual e seus feriados, ponto facultativos, recessos e demais 

opções que interfiram nos apontamentos;  
 

 Emitir relatórios de conferência e gerenciais, como folha de ponto e frequência;  
 

 Relatórios de ocorrências de frequência;  
 

 Vinculação dos funcionários obrigados a marcação do ponto;  
 

 Vinculação dos funcionários autorizados a trabalhar em horário extraordinário;  
 

 Cadastro de tolerância para atrasos e horas extras;  
 

 Cadastro de tipos de ausências remuneradas, abonadas ou não;  
 

 Emissão de registro de ponto por funcionário e geral;  
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 Realizar gerenciamento de tempo de serviço, mediante emissão da CTC (certidão de 

tempo de contribuição) conforme Portaria nº 154/08 do MPAS e Certidão por Tempo de 

Serviço. 

 

CADASTRO INSTITUCIONAL  
 

 Estrutura Administrativa – Nível da Hierarquia Administrativa;  
 

 Deverá permitir o registro dos cargos e funções envolvendo código, nome, vínculo a que 

pertence o servidor como efetivo, comissionado, temporário, etc;  
 

 Faixa de padrão salarial, que permita o cadastro da escala de evolução salarial para o 

cargo ou função com o menor e maior nível salarial;  
 

 Número de vagas criadas e respectivo fundamento legal, com o número de vagas 

ocupadas, número de vagas disponíveis, e o fundamento legal da criação ou extinção do 

cargo;  
 

 Indicação da obrigatoriedade ou não da utilização de EPI e sua identificação;  
 

 Deverá processar automaticamente cálculo para fins de Imposto de Renda, 

considerando dependentes, limite mínimo de retenção e demais análises necessárias 

especialmente no que se refere aos dependentes filhos com até 24 anos, rendimentos 

de aposentadoria e pensão para beneficiários com mais de 65 anos, observando ainda 

critérios diferenciados para férias e gratificação natalina;  
 

 Cadastro dos níveis salariais correspondentes aos cargos de carreira, isolado, comissão 

e eletivo; 
 

 Deverá calcular automaticamente a evolução salarial do servidor;  
 

 Deverá permitir o cadastramento dos Bancos para pagamento de vencimentos, 

depósitos fundiários e as respectivas agências e conta convênio;  
 

 Deverá permitir o pagamento fracionado pelos valores liquido, bruto, nível salarial, faixa 

de valor e valor limitado;  
 

 Deverá gerar arquivos específicos para pagamento de servidores CNAB240;  
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CADASTRO FUNCIONAL  
 

 Dados Pessoais: cadastro completo das informações pessoais dos servidores ativos, 

inativos, pensionistas, estagiários e outros participantes da Folha de Pagamento, 

constando: endereço, escolaridade, documentos, etc. O cadastro deve ser 

unificado/centralizado pelo número do CPF do servidor;  
 

 Dados Contratuais/Funcionais: cadastro dos dados funcionais dos servidores como: 

dados da admissão, vínculo, emprego/cargo, dotações, informações bancárias para 

pagamento, informações para apontamento etc;  
 

 Dados do vínculo empregatício do servidor: cargo/emprego que ocupa, departamento, 

dotação e relógio, relacionado às vantagens;  
 

 Identificação da obrigatoriedade ou não da utilização de EPI/EPC, seu cadastro e sua 

identificação;  
 

 Parâmetros para cálculos: salário-família – INSS, desconto por dependente/IRRF;  
 

 Controle de Dependentes: Tipo de dependente, Descrição dos dependentes, Data de 

Nascimento e Cartório de Registro, Grau de Parentesco, Grau de Instrução e controle 

automático para fim de salário-família e imposto de renda;  
 

 Cadastro de Departamentos e Locais de Trabalho;  
 

 Histórico Funcional: salvar/gravar toda a trajetória do funcionário desde sua admissão, 

afastamentos, horários, substituições, empregos, vínculos e departamentos em que o 

mesmo esteve locado, constando os períodos;  
 

 Informações bancárias: cadastro de todos os bancos e agências para o pagamento dos 

servidores;  
 

 Cadastro de dependentes com respectivas opções de incidências (salário-família, 

Imposto de Renda) com recursos para atualização automática que inclui e exclui 

dependentes de acordo com a legislação;  
 

 Pensão Alimentícia: cadastro dos dados referentes à pensão alimentícia, nome, 

documentação, dados bancários e endereço do pensionista, inclusive mais de uma 

pensão por servidor em bancos distintos. Possibilidade de pesquisa pelo nome e/ou 
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documento do beneficiário de pensão e emissão de relatório constando nome do 

servidor x pensionista;  
 

 Cadastros suplementares: cadastros que auxiliam na execução do cadastro pessoal e 

contratual;  

 

FOLHA DE PAGAMENTO  
 

 Lançamento de variáveis para pagamento das folhas: principal, adiantamento, férias, 

gratificação natalina e rescisão;  
 

 Emissão de relatório para conferência dos lançamentos realizados, em ordem 

cronológica de lançamento;  
 

 Lançamento de eventos/contas fixas para pagamento das folhas: principal, 

adiantamento, férias e o gratificação natalina. O lançamento deve conter competência 

(mês/ano) inicial e final;  
 

 Cálculo automático da folha, de forma geral e individual;  
 

 Cálculo das provisões de pagamentos;  
 

 Recálculo automático do desconto previdenciário aos servidores com duplo vínculo;  
 

 Disponibilidade da base de dados atualizada para cálculos de testes, simulações, e/ou 

projeções futuras, com acréscimos ou reduções salariais;  
 

 Geração do arquivo do CAGED;  
 

 Geração do arquivo do SEFIP;  
 

 Geração dos relatórios referentes ao INSS;  
 

 Importação de arquivos em formato de texto para processamento da folha de 

pagamento;  
 

 Aplicação do reajuste salarial de forma automática (valor, percentual, com ou sem 

limitação);  
 

 Relatório de Resumo Contábil para empenho;  
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 Emissão de Folha de Pagamento Analítica – geral, por vínculo(s), por emprego(s), por 

dotação(ões), por departamento(s) etc;  
 

 Emissão de Folha de Pagamento Sintética – geral, por vínculo(s), por emprego(s), por 

dotação(ões), por departamento(s) etc;  
 

 Geração e emissão de holerite (segunda via);  
 

 Geração e emissão de holerite e demonstrativos de pagamento por período;  
 

 Cadastro completo dos dados pessoais e fórmulas das pensões alimentícias, com 

cálculo mensal automático;  
 

 Limitação dos proventos dos servidores de forma previamente definida em parâmetros, 

observados os aspectos legais da Lei Complementar 101/00 e EC 41/2003;  
 

 Exportação de arquivo para transmissão bancária do pagamento, gerar arquivos 

específicos para pagamento de servidores no formato CNAB240, ou outro formato 

determinado pela Câmara;  
 

 Emissão de relatórios gerenciais, conforme necessidade.  

 

Simulação de cálculos  

 Em qualquer uma das modalidades de cálculos (Mensal, Férias, Rescisão, 

Adiantamento) deverá poder realizar simulação de cálculos com projeção para meses 

futuros, ainda com acréscimos salariais ou reduções, sem prejuízo da folha de 

pagamento normal. 

 

Gratificação natalina  

 Cálculo automático da gratificação natalina (primeira e segunda parcelas), considerando 

a remuneração atual, as médias das variáveis, e as competências (mês/ano) definidas 

pela CONTRATANTE para o pagamento.  

 

Afastamentos e licenças  

 Cadastro dos afastamentos: código, descrição, o número máximo de dias no mês para 

pagamento, número máximo de dias para cancelamento das férias e controle de dias 

para inclusão em benefício previdenciário; 
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 Integração com outros módulos para efeito de apontamento dos servidores, pagamento 

das férias, adiantamentos, e gratificação natalina (13°salário); 

 Cadastro e emissão de CAT;  

 Geração do valor pago de gratificação natalina referente ao período em que a servidora 

esteve de licença maternidade para abatimento do valor devido da entidade ao INSS;  

 Controle dos afastamentos, licenças e faltas, em dias e/ou horas, bem como os 

recolhimentos de FGTS e INSS quando necessário;  

 Gerenciamento e monitoramento das ausências de forma automática, controlando faltas 

de todos os tipos, com dados e relatórios gerenciais, histórico completo de faltas, em 

diversas formas definidas pelo usuário;  

 Relatório de afastamentos, geral ou individual, por período específico;  

 

Férias  

 Efetuar / implantar a programação de férias anuais em qualquer período aquisitivo;  

 Cadastrar e obter as informações relacionadas às férias do funcionário: data de início 

das férias, controle de férias vencidas /ou em dobro;  

 Cálculo individual ou geral;  

 Demonstrativo/Relatório de todos os funcionários que sairão de férias, por período de 

gozo, e por período aquisitivo;  

 Cálculo da média das variáveis a serem transferidas para as férias;  

 Cálculo automático de férias, de forma geral e individual, separado ou junto à folha de 

pagamento mensal;  

 Relatórios Gerenciais;  

 Relatório de férias por competência de gozo;  

 

Rescisão / Exoneração  

 Cadastro das causas da rescisão e parâmetros de cálculo;  

 Cálculo automático da folha, de forma geral e individual;  

 Cadastro dos códigos e a descrição dos motivos de demissões, código para a RAIS, 

para o CAGED, para o FGTS e INSS;  

 Emissão do termo de rescisão do contrato de trabalho observada a Portaria nº 

1621/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego;  
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 Cálculo automatizado com emissão de pré-recibo;  

 

Rotinas Anuais  

 Parametrização e geração automática das informações ao Ministério do Trabalho e 

Emprego (RAIS), à Receita Federal (DIRF e Informes de Rendimentos) e ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo;  

 

Relatórios 

 Geração de relatórios visual pelo usuário, a partir dos dados pessoais, funcionais e 

histórico financeiro, possibilitando a inclusão de todo tipo de informação cadastral e 

financeira, com a possibilidade de exportação em arquivo em formato texto e planilha;  

 Geração de todos os relatórios do módulo em formato PDF;  

 Geração de arquivos em acordo com a legislação, como SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF, 

Tribunal de Contas e outros;  

 Todos os relatórios devem possibilitar um filtro de servidores, contendo todos os dados 

cadastrais existentes. 

 

Vantagens e Benefícios  
Controle automático de quinquênio, adicional de tempo de serviço, sexta parte e demais 

proventos/vencimentos definidos/existentes na Câmara:  

 

 Tempo de serviço: Deverá oferecer condições para calcular automaticamente o tempo 

de serviço e emitir certidão de tempo de serviço, em anos, meses e dias, informando o 

tempo, o último cargo ou função exercida ou em exercício, tomando-se por base os 

vínculos anteriores e atual; 
 

 Sexta parte: Uma vez definido o período a que o funcionário fará jus a aquisição do 

direito a sexta parte, o cálculo deverá ser feito automaticamente;  

 

RH Net  

 Módulo de acesso online a todos os servidores ativos, contendo as informações básicas 

funcionais e pessoais, os recibos de pagamento (todos os meses disponíveis), as 

informações históricas de afastamentos e licenças bem como as informações de férias;  
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Terceiros / autônomos  

 Possibilidade de cadastrar terceiros e autônomos e vincular à folha de pagamento, 

quando necessário;  

 Cadastro dos Contribuintes Individuais / Autônomos;  

 Lançamento de variáveis para emissão de Folha de Pagamento Mensal;  

 Inclusão automática dos autônomos no SEFIP, junto à Folha de Pagamento;  

 Cálculo automático dos descontos previdenciários e do Imposto de Renda na Fonte;  

 Gravação das informações para a SEFIP, DIRF e Informe de Rendimentos; 

 Emissão dos Recibos (RPA).  

 

Perfil profissiográfico previdenciário – PPP  
 

 Cadastro de informações e emissão.  

 

Projeto AUDESP – FASE II e III  
 

AUDESP FASE II – O Sistema deverá estar preparado para atendimento da Fase II da 

AUDESP para o cumprimento das obrigações na data estipulada pelo TCESP, no tocante à 

exigência quanto a: 
 

 Fixação de Remuneração de Agentes Políticos;  

 Concessão de Reajustes;  

 Remuneração de Agentes Políticos;  

 

 AUDESP FASE III – O Sistema deverá estar preparado para atendimento da Fase III da 

AUDESP para o cumprimento das obrigações na data estipulada pelo TCESP, no 

tocante à exigência quanto aos Atos de Pessoal. 

 

Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal 
 

 Relatórios que atendam a responsabilidade na gestão fiscal (despesas com pessoal);  

 

Manual normativo de arquivos digitais (MANAD)  
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 Gerar e gerenciar automaticamente os arquivos do MANAD, devendo ser absorvidos 

pelo SVA (validador da SRF).  

 

Contabilização vinculada AUDESP do TCESP  
 

 Contemplar a geração dos arquivos e relatórios respectivos para emissão dos empenhos 

de forma automática em nível de sub elemento da despesa observando a Tabela de 

Escrituração Contábil do AUDESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

 

SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLADORIA PÚBLICA 
(CONTROLE INTERNO) 

 

O sistema de Controle Interno deverá identificar e sugerir correções pelo Controle 

Interno, sobre procedimentos ou fatos ocorridos na entidade e que tenham uma administração 

gerencial correta para a tomada de decisões. O Controle Interno é previsto na Constituição 

Federal, Constituição Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Federal nº 4.320/64, 

no Decreto-Lei Federal nº 200/67, na Lei Orgânica do TCESP, em Instruções oriundas daquela 

Corte, bem como em normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e dos Comunicados 

SDG nº 32/2012 e 35/2015, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e NBCASP – 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis ao Setor ao Setor Público. As atribuições do 

Controle Interno deverá ser de avaliar os cumprimentos das metas, comprovar a legalidade, a 

eficácia e eficiência da gestão orçamentária, tendo como referência as orientações do Manual 

Básico do Controle Interno, publicado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

O sistema de controle interno deverá: 

 Possuir cadastros pré-estabelecidos de quesitos relacionados as diversas áreas da 

Administração Pública (Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Gestão de 

Pessoal, Administrativo, Tecnologia da Informação e Legislativo) para contribuir nas 

avaliações das diversas áreas setoriais da Administração Pública, tais como: Gestão 

Orçamentária; Restos a Pagar; Direitos e Haveres – Tesouraria; Controle Patrimonial e 

Alienações de Ativos; Despesas com Pessoal; Compras, Licitações e Contratos 

Administrativos; Acesso as informações e Transparência das Contas Públicas; Aplicação 

de Recursos próprios e Vinculados; 
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 Permitir a verificação de inconsistências, através de avisos, em todas as áreas 

pertinentes a área de atuação do controlador interno; 

 Permitir o cadastro de novos grupos por sistema, Contábil, Compras, Almoxarifado, 

Patrimônio, Gestão de Pessoal, Administrativo, TI e Legislativo; 

 Ter questionário com as informações de monitoramento (quesitos de respostas e 

análise) deverá ser previamente preenchido, podendo o usuário complementar as 

informações necessárias; 

 Possuir cadastro de usuários; 

 Possuir no cadastro de usuários a restrição para que outro usuário não tenha acesso à 

resposta de outro; 

 Ter como opção parametrizar o sistema para cadastrar um usuário Master para 

visualizar todas as informações digitadas por todos os usuários; 

 Possuir permissões de usuários nas telas do sistema; 

 Possuir permissões específicas para definir acesso por departamento para todos os 

usuários, inclusive para usuário master; 

 Possuir Rotina de Backup pelo Sistema; 

 Possuir a periodicidade e abertura do período de análise do relatório de controle interno 

(Mensais, Bimestrais, Trimestrais, Quadrimestrais, Semestrais e Anuais); 

 Possuir controle dos relatórios por data e por Sistema, podendo ser classificados em 

status: Concluídas, Não Concluídas e Todas; 

 Conter a opção de incluir uma introdução e uma conclusão das análises; 

 Possuir filtro no relatório que apresente somente as questões respondidas; 

 Possuir filtro no relatório por data de resposta; 

 Possuir a opção de gerar relatório de introdução; 

 Possuir a opção de gerar relatório de conclusão; 

 Possuir a opção de personalizar os nomes nos menus de grupo e subgrupo, conforme 

necessidade do usuário; 

 Possuir a opção de seleção de grupo e subgrupo na elaboração do questionário; 

 Permitir ativar ou desativar a questão de acordo com a necessidade do usuário; 

 Permitir excluir as questões de acordo com a necessidade do usuário, desde que não 

tenha resposta vinculada; 

 Possuir a opção de incluir o brasão do Município em formato jpg; 
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 Possuir configuração de assinatura, função e documento dos responsáveis pelos dados 

inseridos da entidade parametrizados por usuário; 

 Ter a opção de importar automaticamente a montagem do questionário para outro 

período, bem como importar as respostas dadas no período anterior; 

 Permitir a parametrização do sistema que o usuário tem interesse de utilizar conforme 

necessidade; 

 Possuir a opção de incluir novo questionário de acordo com a necessidade da 

Controladoria; 

 Possuir a opção de concluir o questionário por sistema e grupo; 

 Possuir a opção de concluir por período; 

 Possuir campo de relatório de apoio. (Gerar relatório referente a questão selecionada, 

para análise da Controladoria); 

 Possuir a opção de incluir mais de um relatório de apoio por questão; 

 Possuir navegação simplificada sobre os vários assuntos definidos para respostas, aos 

quesitos previamente cadastrados; 

 Permitir a visualização dos gráficos da contabilidade a serem utilizados como apoio nos 

relatórios de controle; 

 Ser gerados no mínimo em extensão.PDF. 

 

O sistema deverá permitir o cadastro de quesitos com os seguintes itens: 
a. Planejamento (PPA / LDO e LOA); 

b. Despesas Gerais; 

c. Execução Orçamentária; 

d. Encargos Sociais; 

e. Pessoal; 

f. Transparência L.C. nº 131; 

g. Tesouraria; 

h. Enfoque Operacional; 

i. Licitações e Contratos; 

j. Almoxarifado; 

k. Patrimônio; 

l. Administrativo; e 
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m. Tecnologia da Informação. 

 

O sistema quanto à Resposta ao Questionário deverá ter a opção de edição, separando por 

Sistema, Grupo das Despesas Públicas. 

 

Demonstrativos e relatórios de acompanhamento da execução orçamentária: 
 

 Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal; 

 Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal; 

 Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias; 

 Demonstrativo de Restos a Pagar; 

 Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do Art. 42 da LRF; 

 Relatório para consulta das informações geradas ao Sistema AUDESP, a saber: 

 Balancete Contas Contábil mensal isolado demonstrando o saldo total por conta contábil 

conforme Plano de Contas AUDESP; 

 Relatório das contas correntes isoladas AUDESP, com os critérios mínimos de 

individualização por conta corrente AUDESP e por conta contábil; 

 Relatório para acompanhamento da Ordem Cronológica de Pagamento; 

 Balancete da Despesa com as informações da despesa orçamentária e 

extraorçamentária, com os campos de codificação institucional, funcional programática, 

categoria econômica, dotação inicial, alterações orçamentárias (+ suplementações – 

anulações), autorizado, dotação atual, disponível, reservado, empenhado anterior, no 

período, a pagar, empenhado atual, liquidação anterior no período e até no mês, 

pagamento anterior, pagamento no período, total e empenho a pagar processado, assim 

como os saldos financeiros para o mês seguinte; 

 Relatório de Analítico de Credores; 

 Razão das Contas Bancárias; 

 Saldos Disponíveis, com possibilidade de filtro por Conta Contábil AUDESP e tipo de 

banco; 

 Relação de Adiantamentos e responsáveis, com posição concedido, em aberto e 

baixados ordenado por Empenhos, Credores e período;  
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 Relatório que permita o acompanhamento e verificação dos Contratos, com seu resumo 

e extrato; 

 Relatório Geral do Ativo Não Financeiro; 

 Relatório Geral do Passivo Não Financeiro; 

 Relatórios de Estoques com entradas, saídas e Saldo do Almoxarifado; 

 Relatórios de Bens Patrimoniais com suas entradas, saídas e Saldo Patrimonial; 

 Relatório Geral de Depreciação, Amortização e Exaustão; 

 Relatório Geral de Compensação; 

 Extrato de Compensação; 

 Relatório de Controle dos Empenhos com filtros de ficha, número de empenho e tipo de 

empenho; 

 Relatório dos Saldos dos Empenhos com opção de filtro por tipo de empenho; 

 Relatório de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática; 

 Relatório de Despesa Empenhada por Destinação de Recurso; 

 Relatório de Despesa Empenhada e Paga por Destinação de Recurso; 

 Relatório de Despesa a pagar por Credor; 

 Relatório de Despesa a pagar por Período; 

 Relatório de Despesa a pagar por Ficha; 

 Relatório de Despesa a pagar por Unidade Orçamentária; 

 Relatório de Despesa a pagar por Vencimento; 

 Relatório de Programação Financeira de Desembolso; 

 Relatório do saldo das dotações por Unidade Orçamentária; 

 Relatório de Pagamento por Credor; 

 Relatório de Liquidação; 

 Relatório de Despesa Liquidada para Publicação; 

 Relatório de Pagamento por Unidade Orçamentária / Funcional Programática; 

 Relatório da Despesa de Prestação de Contas – Lei Complementar Federal nº 131, de 

27 de maio de 2009, e Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010, – 

Transparência Pública; 

 Relatório de Percentual das Despesas dos Repasses Recebidos; 

 Relatório de Percentual da Despesa de Pessoal, conforme a EC nº 58 de 2009; 
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 Relatório Comparativo da Despesa Fixada / Atualizada e Realizada por Função/Sub-

função; 

 SICONFI - STN - RGF Legislativo; 

 Boletim de Caixa com possibilidade de filtros por período e seleção do banco quando 

necessário; 

 Extrato Bancário; 

 Conferência de Bancos Conciliados; 

 Conciliação; 

 Demonstração Analítica de Dívida Flutuante / Realizável do Exercício; 

 Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Conforme PCASP); 

 Anexo 13 – Balanço Financeiro (Conforme PCASP); 

 Anexo 14 – Balanço Patrimonial (Conforme PCASP); e 

 Anexo 15 – Demonstração da Variação Patrimonial (Conforme PCASP); 

 Gráficos da Execução Orçamentária: 

- Despesa Realizada; 

- Despesa Realizada; 

- Despesa Fixada x Despesa Realizada; 

- Despesa Empenhada; 

 Demonstrativo da Despesa; 

 Despesa Fixada x Realizada; 

 Despesa Empenhada Liquidada e Paga; e 

 Comparativo da Despesa (por grupo). 

 

Relatórios de acompanhamento de Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio:  
 

 Relatório das Licitações Realizadas no Ano; 

 Relatório dos Contratos (Vencimentos, Controle dos Saldos, Extratos); 

 Relatório das movimentações do almoxarifado para utilização na auditoria contábil 

sobre os lançamentos das notas de empenhos liquidadas; 

 Relação de Movimentos de entradas no almoxarifado que não utilizaram empenho 

(doações); 



 

Setor 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pág. 88 de 138 
_____________________________________________________________________________ 

          Câmara Municipal de Suzano 
Rua Paraná, nº. 70 – Jardim Paulista – Suzano – SP – CEP 08675-190 

Fone: (11) 4744-8000 –  Fax: (11) 4748-2886 

19491919

 Resumo Contábil das entradas e saídas do almoxarifado em formato de “balancete” 

com a codificação do plano contábil já utilizando e segregando os movimentos 

baseados no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; 

 Inventário dos estoques que poderá ser emitido a qualquer momento para possíveis 

perícias/auditoria nos materiais estocados, podendo este ser emitido para todos locais 

de almoxarifado existente ou individualizado; 

 Relatório das movimentações do patrimônio para utilização na auditoria contábil sobre 

os lançamentos das notas de empenhos liquidadas; 

 Relação de movimento de entrada no patrimônio que não utiliza empenho (doação); 

 Resumo Contábil das aquisições, desincorporações, depreciações, ajustes e 

reavaliações dos bens patrimoniais, agrupados com a codificação contábil já utilizando 

e segregando os movimentos baseados no Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público; e 

 Inventário dos Bens que poderá ser emitido a qualquer momento para possíveis 

perícias/auditoria nos registros do imobilizado, podendo este ser emitido para todos os 

bens ou individualizado por bem; 

 

Relatórios de acompanhamento da Administração de Pessoal: 

 Relatório de Nomeações e Exonerações; 

 Relatórios Institucionais; 

 Registro de Servidores; 

 Dependentes; 

 Gerais; 

 Resumo Cadastral; 

 Servidores por faixa etária; 

 Relatório de Avaliações; 

 Relatório para análise de Contribuições e Aposentadorias; 

 Resumo de empenhos da folha de pagamento; 

 Resumo do movimento calculado; 

 Movimento digitado da folha de pagamento; 

 Relatório de controle interno para análises, com opção de incluir os dados de: 

população, repasse e subsídio estadual por período; 
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 Relatório para acompanhamento das horas extras para funcionários comissionados; e 

 Gráficos e tabelas com informações referente aos servidores por vínculo, instrução, 

faixa salarial, tempo de serviço, faixa etária, tempo de contribuição previdenciária, 

evolução de gastos com pessoal, resumo de gastos com pessoal. 

 

SISTEMA DE PROCESSOS LEGISLATIVOS (SISTEMA DE GESTÃO 
LEGISLATIVA) 

 

O sistema de processo legislativo deverá ter por objetivo funcionar em módulo mono e 

multiusuário e controlando todo o andamento da propositura desde a abertura até sua 

finalização, armazenando todas as informações referentes a cada passagem entre os 

departamentos/ comissões/ plenário com suas respectivas datas e horários, tendo como opção 

a cada recebimento ser desejado à emissão de pareceres. 

Deverá possuir opção de cadastros de Legisladores, Documentos Administrativos e Legislativos 

(proposituras), bem como a atualização das informações podendo utilizá-las para Consultas, 

Elaboração de Pauta da Sessão especificando em qual divisão estes documentos irão compor 

(Expediente, Ordem do Dia, etc.), gerando com estes a Pauta de forma automática, sem a 

necessidade de redigitá-las ordenando por tipo de documento, sequência de numeração, ou de 

acordo com as necessidades da entidade. Além disso, todos os documentos serão gravados na 

base de dados, possibilitando assim, maior segurança no controle e acesso às informações. 

O sistema de Consulta Web deverá ser compatível com Smartphone e Tablet, podendo a 

consulta ser feita a qualquer momento, bastando apenas possuir conexão com a Internet ou 

Internet para acesso aos dados. 

 

Customização: 
De acordo com as necessidades legislativas, a fornecedora do sistema deverá customizar 

durante a execução contratual as seguintes soluções: 

 

a. Manual de uso para os servidores de gabinetes; 

b. Criação de usuários com permissão hierárquica; 
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c. Possibilidade de que cada gabinete somente edita os documentos do 

respectivo Vereador, e os outros somente consulta; 

d. Somente o Administrador poderá agendar, excluir ou editar. 

 

Cadastros 

 Deverá possuir cadastros de Afastamentos, Aprovação, Discussão, Encaminhamentos, 

Tipos de Feriados, Legislaturas, Leis, Mandatos, Contagem dos Prazos, Quórum, 

Projetos de Lei e Tramitações. 

 Deverá possuir cadastro de Comissões, Dados Cadastrais, Cargos dos Componentes e 

Composição das Comissões; 

 Deverá possuir cadastro de Munícipes vinculando o Vereador x Munícipe com os dados 

básicos (Nome, Endereço, Bairro, Cidade, Data de Nascimento, Sexo etc.), estas 

informações são essenciais para posterior envio de Mala Direta, onde serão apenas 

visualizados por permissão o cadastro de munícipes com seu respectivo vereador. 

 Deverá possibilitar o gerenciamento da Agenda do Vereador, controlando Data e 

Horário. 

 Migração – Comportar importação de documento (OpenOffice, MS Word e PDF.) 

 

Legislativo 

 Deverá possuir cadastro de Documentos Legislativos existentes na casa.  (Exemplo: 

Indicação, Requerimento, Moção, Projetos de Lei, Projetos de Lei Complementar etc., 

com parametrização de Numeração Automática, Numeração Global, Gera Processo e se 

documento Gera Parecer.) 

 Tela única para vinculação de Proposituras com modelos Pré Definidos, facilitando a 

elaboração das Proposituras e padronização dos modelos da Casa. 

 Visualização das Proposituras e Numero/ Ano e Tipo de Sessão que foi lida determinada 

propositura. 

 Deverá possuir o Registro e Edição de Documentos Legislativos onde serão registradas 

todas as proposituras, levando em consideração o Vereador, Tipo de Documento, Data, 

Número e Assunto/ Ementa. 

 

O sistema deverá: 
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a. Controlar a tramitação das proposituras, efetuando o seu acompanhamento: 

Projeto de Lei / Autógrafo / Lei, desde a abertura até sua finalização, inclusive 

com registro de data e horários; 

b. Possuir campo específico para EMENTA, que será utilizada para Resumo 

Expediente; 

c. Gerar documentos automaticamente com papel timbrado, número e tipo de 

propositura; 

d. Permitir a inclusão de arquivos PDF (Executivo Municipal, Mesa Diretiva e 

pareceres); 

e. Possuir campo para inclusão do número de protocolo; 

f. Permitir a impressão das proposituras. 

 

ADMINISTRAÇÃO 
 

 Deverá possuir cadastros de documentos administrativos com opção de parametrização 

de numeração automática e numeração anual conforme necessidade da Câmara. 
 

 Deverá possibilitar o registro e edição de documentos administrativo, controlando tipo, 

data, autor e assunto dos documentos. 
 

 Possuir opção para vinculação dos documentos administrativos com os modelos pré-

definidos, facilitando a elaboração e padronização dos documentos da Casa Legislativa. 

 

CONSULTAS 
Neste módulo deverá permitir pesquisa de Documentos Legislativos e Administrativos, por 

Palavra Chave, Número/ Ano de Documento, Assunto, Número/Ano de Processo, Autor, Tipos 

de Documentos, Períodos e Consulta das Tramitações, com opção de impressão. 

 

SESSÃO 

 Deverá registrar a composição da sessão legislativa, considerando todas as suas 

divisões (Ordem do Dia, Expediente e Outros), bem como sua composição (Geração de 

pauta), ser formulada automaticamente e/ou manual, e a inda a sua composição por 

meio de seleção por Data, Tipo e Legislador que irão compor a Pauta, dispondo assim 
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de uma estrutura mínima composta de Sessão: Criação da sessão legislativa; Divisão da 

sessão: Refere-se à composição da sessão; Programa dias da sessão; Onde é 

informado em que dia da semana é celebrada a sessão legislativa, evidenciando seu 

tipo como ordinária, extraordinária, solene, secreta, especial, etc. 

 

 Geração de Pauta: Onde deverão ser informadas as proposituras que irão compor a 

pauta legislativa, Pauta da sessão: É a geração automática da pauta, devendo esta ser 

gerada em relatório do sistema, com possibilidade de exportação da pauta por via 

magnética; impressão de documentos da pauta, abertura de ata da sessão e atualização 

de ata da sessão; 

 

 O sistema deverá possuir rotina para liberação de consultas das proposituras/ 

documentos administrativos e pauta de sessão, somente dos dados previamente 

liberados via usuário para posterior visualização no sistema web (Legislativo WEB). 

 

 O sistema deverá possuir resumo Expediente (Projetos, Ofícios, Requerimentos, 

Indicações - Consolidação das informações por Sessão, de acordo com prévio 

agendamento, mediante login da Diretoria Legislativa. 

 

 Liberação do Resumo após a finalização e somente mediante login da Diretoria 

Legislativa. 

 

Relatórios 
Deverá possuir condições de emissão de relatórios referentes aos cadastros como cargos das 

comissões, destinatários, munícipes por vereadores, tipos de afastamentos, tipos de comissões, 

tipos de documentos legislativos e administrativos, tramitação de proposituras, tipos de 

legislaturas, dados cadastrais dos vereadores, comissões, composição das comissões, 

relatórios estatísticos por vereadores, autor e tipo, período, mala direta, capa de processos, 

gráficos, emissão de etiquetas e impressão do material de ordem do dia e expediente (Pauta). 

Relatório por: 
 

a. Proposituras por período 
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b. Proposituras por data de entrada na sessão 

c. Proposituras por vereador 

d. Proposituras por quantidade, com as informações completas referentes à 

propositura, inclusive campo de observação. 

 

SISTEMA DE GESTÃO AUTOMOTIVA (GERENCIAMENTO DE FROTA) 
 

Este sistema deverá gerenciar os veículos da frota quanto a manutenções, consumos, 

documentações (veículos e condutores), viagens (entradas / saídas / ocorrências). 
 

Cadastro: Deverá permitir confeccionar os cadastros necessários para todo o controle de 

consumo, manutenções sejam elas preventivas ou corretivas, bem como a movimentação de 

roteiros, revisões e ocorrências, para isso o sistema deverá permitir os seguintes cadastros: 
 

 Agrupamento: Deverá permitir o agrupamento dos veículos em fatores, conforme 

suas características. exemplo: veículos leves (passeio), veículos pesados 

(caminhões), máquinas (tratores) etc. 

 Centros de Custo: Deverá permitir o cadastro dos setores aos quais os serão 

alocados  

 Municípios: Deverá permitir o cadastro dos municípios de origem dos veículos, os 

quais compõem o código (DG) e a descrição como existente no CRLV (Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo); 

 Responsáveis pelas Autorizações: Deverá possibilitar o cadastro de todos os 

responsáveis pelas autorizações, autorização de saída de veículo, autorização de 

abastecimento etc. 

 Solicitantes: Deverá permitir o cadastro de todos os funcionários que utilizam o 

veículo. 

 Tipo de Documento: Deverá permitir utilização de diversos tipos de documentos 

utilizados durante o processo de controle de frota. exemplo requisições, notas fiscais, 

recibo, etc. 

 Destino: Deverá permitir o cadastro de locais de destino dos veículos, para ser 

utilizado na autorização de saída. 
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 Auto de Infração de Trânsito: Deverá permitir cadastro das infrações informando 

código, descrição e pontuação da infração. 

 

Combustível: Deverá permitir o cadastro de combustíveis utilizados pelos veículos da Frota, 

bem como cadastro de tanque e bomba, se o abastecimento ocorrer internamente. 

 

Pneu: Deverá permitir o cadastro do pneu, e suas respectivas dimensões e autonomia, bem 

como o cadastro das marcas. 

 

Manutenções e Serviços: Deverá ter a opção de cadastrar grupos de Manutenções / Serviços, 

que serão utilizados pela Instituição. Exemplo: Mecânica, Elétrica, Lubrificação etc. 

Manutenções / Serviços: Deverá possibilitar a vinculação das Manutenções/Serviços 

cadastradas aos grupos de Manutenções/Serviços, possibilitando informar se a manutenção é 

corretiva ou preventiva. 

 

Veículos: O sistema deverá permitir cadastrar características dos veículos como: cor marca, 

tipo de veículo, combustível, se é patrimônio, se é locado, o agrupamento ao qual o veículo 

pertence, procedência, RENAVAM, número do chassi, etc. 

 

Motorista: Deverá permitir cadastrar os condutores, informando se é efetivo ou eventual, 

número do RG, CPF, data de nascimento, número de registro, categoria, data de emissão e 

vencimento da CNH. 

 

Movimentação: Consumo Abastecimento – Externo: Permitir cadastro das despesas de 

abastecimento, informando data, hora, número de autorização/ano, tipo do combustível, km do 

veículo no ato do abastecimento, horas de uso dependendo do tipo do veículo, preço do litro, 

quantidade de litros abastecidos, custo total do abastecimento, número e tipo do documento 

utilizado para o abastecimento, fornecedor, motorista, centro de custo. O sistema deverá 

informar a média dos últimos abastecimentos e o saldo disponível no tanque usado. 

 
Movimentação: Consumo Abastecimento - Interno: Permitir cadastro das despesas de 

abastecimento, informando data, hora, abastecimento interno, número de autorização/ano, tipo 
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do combustível, nome/número do tanque, nome/número da bomba, km do veículo no ato do 

abastecimento, horas de uso dependendo do tipo do veículo, quantidade de litros abastecidos, 

custo total do abastecimento, número e tipo do documento utilizado para o abastecimento, 

fornecedor, motorista, centro de custo. O sistema deverá informar a média dos últimos 

abastecimentos e o saldo disponível no tanque usado. 

 

Consumo de Pneus: Permitir informar dados da troca como: data, quilometragem, quantidade, 

horas de uso, custo, número e tipo do documento, fornecedor e o lado no qual o pneu 

substituído. 

 
Autorização de Abastecimento: Possibilitar a geração de autorizações, se a autorização é 

para abastecimento interno, deverá conter as informações de empresa/fornecedor, motorista, 

características dos veículos, centro de custo, tipo de combustível, despesas com os veículos, 

responsável pelo abastecimento e vincular tal autorização com o abastecimento a ser realizado, 

dispensando assim a inserção manual dos dados necessários utilizados no abastecimento. 

 

Despesas Administrativas: Com base no veículo, devem-se cadastrar os gastos com a 

tributação de IPVA, data do pagamento, licenciamento e seguro obrigatório, multas contendo 

data, hora, motorista, código da infração, AIT (Auto de Infração de Trânsito), tipo de multa, 

órgão autuador, descrição da infração, local da multa (endereço), número de processo, data do 

Processo e, valor da multa e seguros, se obrigatório ou facultativo, contendo data de vigência, 

valor da franquia, valor segurado, seguradora e forma de pagamento, se a vista ou parcelado. 

 

Agendamento de Manutenção: Permitir agendar manutenções previamente cadastradas como 

preventivas. 

Realização de Manutenção: Permitir a realização das manutenções seja ela preventiva ou 

corretiva. 
 

Viagem: Controlar os seguintes quesitos:  
 

 Saída: O sistema devera controlar a movimentação do veículo com número de viagem 

automática, dados do veículo, motorista, destino, responsável pela autorização, 

solicitante, data e a hora da saída. 
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 Retorno: O sistema deverá permitir o registro de retorno de uma saída baseando se no 

número de viagem originado anteriormente preenchendo toda a tela de retorno, 

bastando apenas informações básicas sobre o retorno como km do veículo e data de 

retorno e registros de ocorrências quando houverem. 

 

Ocorrências de Viagem: Permitir cadastrar possíveis ocorrências com código sequencial, data, 

número da viagem, possuir campo para o usuário informar o resumo do ocorrido, motorista, se 

gerou custo e se causou inativação do veículo. 

 

Lançamento de Combustível: A entrada de combustível deverá conter os dados do tanque, 

capacidade, número da nota fiscal, fornecedor, saldo do tanque, e os valores do combustível. 

 

Relatórios: Deverá existir relatório contendo cadastros em geral, relatório dos cadastros de 

pneu, motorista, veículo/máquina, relatório com as datas de vencimento dos documentos dos 

veículos e motoristas com CNH vencida, relatório de manutenção / serviço, prevendo 

autonomia. 

 

Relatórios de consumo, com os dados de abastecimento, agendamento de manutenção, 

gastos com veículos/máquinas, guia de autorização de abastecimento, formulário de requisição 

de peças/serviços, custos de manutenção da frota – comparativo, controle da bomba de 

combustível e abastecimento por centro de custo. 

 

Relatórios de viagem: deverá conter Guia para autorização de saída de veículos, controle de 

tráfego com data de saída e retorno, quilômetros percorridos, destino e solicitante, relatório 

contendo resumo das ocorrências e valor das despesas, termo de solicitação de relatórios 

pendentes aos motoristas. 

 

Relatório de despesas administrativas: especificando as infrações de transito contendo 

descrição e código da infração, motorista, infrator data e valor da infração. 

 

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) 
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O Portal da Transparência deverá atender as legislações, referente à demonstração de 

informações das contas públicas à sociedade, quais sejam: Lei nº 12.527/11, A Lei 

Complementar Federal nº 131/09 (Lei da Transparência Pública), Decreto Federal nº 7.185/10 e 

a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

A Lei Complementar Federal nº 131/09: Acrescenta dispositivos à Lei Complementar Federal nº 

101/00, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Como ferramenta de gestão, o Portal da Transparência deverá trazer informações das 

Transferências Recebidas, Retenções, Despesas Públicas, Licitações, Contratos, Compras e 

Gastos com Pessoal, além das informações de acompanhamento da Gestão Fiscal, 

Quadrimestrais da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Em plataforma WEB, os dados devem ser disponibilizados com linguagem simplificada, 

navegação descomplicada e fácil acesso, com informações relacionadas à legislação pertinente 

ao portal da Transparência e as informações da entidade. 

 

O sistema deverá permitir a disponibilização das informações: 
 

 Receita Extra-orçamentária: 

As informações referente a receita extra orçamentária deve ser disponibilizada por período (dia, 

mês e ano) demonstrando a conta contábil, a descrição da receita e o valor arrecadado. 
 

 Despesa:  

As informações referente a despesa empenhada, liquidada e paga, deve ser disponibilizada no 

Portal da Transparência, autorizada diretamente pelo sistema de contabilidade, após a data 

encerrada. 
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Os filtros de Consulta da Despesa deverão ser disponibilizados por período (dia, mês e ano), 

por Credor/Fornecedor e tipo de Despesa Empenhada, Liquidada e Paga: 

 

 Na consulta da despesa empenhada, através da nota de empenho (Demonstrar o 

empenho, a data empenhada, o credor, os itens da despesa, a modalidade de licitação, 

o número da licitação, o valor empenhado e a exibição da Nota de empenho conforme 

emissão na contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data de emissão, 

Número do Empenho, Ficha de Despesa, Credor/Fornecedor, Endereço do Interessado, 

Dados de Licitações, Unidade Orçamentária, Funcional Programática, Categoria 

Econômica, Destinação de Recursos, Valor empenhado, Saldo da Dotação, Vínculos e 

Itens); 

 Na consulta da despesa liquidada, através da nota de liquidação (Demonstrar o 

empenho liquidado, a data liquidada, o credor, a descrição da liquidação, a modalidade 

de licitação, o número da licitação e o valor liquidado e a exibição da Nota de Liquidação 

conforme emissão na contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data da 

Liquidação e Vencimento, Empenho, Ficha de Despesa, Interessado, Validade, 

Responsável, Documento, Valor liquidado, Unidade Orçamentária, Funcional 

Programática, Categoria Econômica, Destinação de Recurso e Especificação da 

Despesa); 

 Na consulta da despesa paga, através da ordem de pagamento (Demonstrar o empenho 

pago, a data do pagamento, o credor, os itens da despesa, a modalidade de licitação, o 

número da licitação e o valor pago e a exibição da ordem de pagamento conforme 

emissão na contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data de emissão, 

Número do Empenho, Ficha de Despesa, Credor/Fornecedor, Endereço do Interessado, 

Dados de Licitações, Unidade Orçamentária, Funcional Programática, Categoria 

Econômica, Destinação de Recursos, Valor empenhado, Saldo da Dotação, Vínculos e 

Itens); 

O sistema deverá permitir o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 131/09, e também a 

configuração de menus, possibilitando a disponibilização de informações diversas, de acordo 

com a necessidade quanto a: 
 



 

Setor 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pág. 99 de 138 
_____________________________________________________________________________ 

          Câmara Municipal de Suzano 
Rua Paraná, nº. 70 – Jardim Paulista – Suzano – SP – CEP 08675-190 

Fone: (11) 4744-8000 –  Fax: (11) 4748-2886 

19491919

Informações do Planejamento: 
Menu configurável para anexos de relatórios do Planejamento (PPA – Planejamento Plurianual, 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA – Lei do Orçamento Anual), com a possibilidade de 

cadastro de novos itens e anexo de arquivos, de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa 

de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência. 
 

Informações para Prestação de Contas: 
Menu configurável para anexos de relatórios para Prestação de Contas (Relatórios LRF – 

Quadrimestrais e Relatórios de Anexos de Balanços) a possibilidade de cadastro de novos itens 

e anexo de arquivos, de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos 

arquivos anexados no Portal da Transparência. 
 

Informações de Recursos Humanos: 
Menu configurável para anexos de relatórios de gasto com pessoal, e outras informações 

pertencentes aos cargos e funcionários da entidade, com a possibilidade de cadastro de novos 

itens e anexo de arquivos, de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos 

arquivos anexados no Portal da Transparência. 
 

Informações de Licitações, Contratos e Compras: 
Menu configurável para anexos de relatórios de compras realizadas, contratos e licitações, com 

a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos, de acordo com a escolha da 

entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência. 

 

O Portal da Transparência, deverá estar aberto para inclusão de relatórios e outras informações 

diversos para publicação. 

 

Segurança do Portal da Transparência: 
O Acesso a área restrita devem ser feitas com usuários e senhas cadastrados; 
 

Na área restrita, o administrador poderá: 
 

a. Gerenciar e cadastrar usuários e grupos de usuários; 

b. Gerenciar as permissões de usuários e grupos de usuários; 
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c. Verificar todas as alterações realizadas por usuários e grupos de usuários no 

Portal da Transparência, através do relatório de auditoria; 

d. Gerenciar a disponibilização de telas para visualização no Portal da 

Transparência; 

e. Transferir arquivos anexados, no mesmo sub-menu do Portal da 

Transparência. 

 

Disponibilidade de informações em arquivo: 
O sistema deverá permitir salvar os arquivos das receitas extra orçamentárias e despesas 

orçamentárias e extra orçamentárias com extensão .pdf, .txt, .jpg e .csv. 

 

E-SIC 
 

Formulário para pedido de acesso à informação com possibilidade de acompanhamento 

posterior da solicitação, possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação, 

possibilidade de receber solicitação de forma fácil e simples, com identificação simplificada, não 

dificultando ou impossibilitando o acesso à informação 

 

Possibilidade de gravações de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos não 

proprietários, tais como planilha de texto (CSV). 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA 

 

O banco de dados relacional adotado pelo Sistema Integrado deverá ser 

preferencialmente Livre de licenças independente de número de usuários e tamanho da base.  

 

Caso o sistema a ser instalado dependa de alguma licença para seu 

funcionamento, a contratada deverá assumir para si, todos os custos, ônus e riscos, inclusive de 

mão-de-obra e manutenções, relativos à aquisição de licenças de uso do banco de dados e 
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quaisquer outros softwares aplicativos e utilitários necessários para o perfeito funcionamento 

do Sistema Integrado de Gestão Pública, todos com número de licenças suficientes para, a 

qualquer tempo no decorrer do contrato, atender ao número de usuários da Câmara, bem 

como arcando com todos os custos provenientes da instalação e configuração dos softwares 

adquiridos, montagens adicionais e adaptação da infra-estrutura física e lógica existente, 

segurança dos dados armazenados nos servidores da rede interna do Poder Legislativo. 

 

A empresa deverá fazer previsão destes custos em sua proposta comercial, sob 

pena de desclassificação da mesma. 

 
 

ETAPAS DO TRABALHO 

 

Instalação dos Sistemas: 

Prazo Máximo: 05 (cinco) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço (O.S.), expedida por 

parte do Setor Competente. 
 

 Instalação e configuração das versões SERVER dos sistemas nos servidores; 

 Instalação e configuração das versões cliente dos sistemas nas estações de trabalho; 

 Instalação e configuração do ambiente de trabalho existente. 

 Metodologia: 
 

Item Descrição Prazo 

01 Instalação e entrega das licenças de todos 

os sistemas (Versões Cliente e Servidores) 

Limitado a 05 dias 

após emissão da O.S.; 

02 Disponibilização de manuais de usuário do 

Sistema de Administração Pública 

Em até 20 (vinte) 

dias; 

03 Implantação assistida com 

acompanhamento de todas as rotinas 

10 (dez) dias após a 

emissão de Ordem de 
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iniciais (cada quesito exigido em cada um 

dos sistemas) ao lado dos usuários 

Serviços; 

04 Cessão de Direito de Uso por Tempo 

Determinado do Sistema 

Toda a vigência do 

contrato 

 

Conversão e conferência da base de dados para o novo sistema: 

Prazo Máximo: 10 (dez) dias, a contar do término da instalação dos sistemas 

 Conversão de toda a base de dados existentes para a base de dados do novo sistema, 

seguida de conferência e consistência dos dados; 

 Desenvolvimento da metodologia para a complementação da base de dados com novos 

elementos, constantes em documentos impressos, a serem inseridos pela equipe da 

Câmara Municipal Suzano; 

 Capacitação da equipe técnica para assimilar, de forma correta, o novo modelo de 

sistema a ser implantado e a metodologia desenvolvida; 

 A Câmara Municipal de Suzano fornecerá os bancos de dados para as empresas; 

 Metodologia: 
 

 Item Descrição Prazo 

01 Recebimento do Banco de Dados Imediato  

02 Análise dos dados oferecidos 05 (cinco) dias 

03 Conferência e validação dos dados com os 

servidores responsáveis pelo setor 

competente 

Em até 10 (dez) dias 

04 Transferência dos dados para o novo 

sistema 

Em até 10 (dez) dias 

após a O.S. 

 

Treinamento ao usuário: 

Prazo Máximo: 20 (vinte) dias, a contar do término da conversão da base de dados 

 



 

Setor 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pág. 103 de 138 
_____________________________________________________________________________ 

          Câmara Municipal de Suzano 
Rua Paraná, nº. 70 – Jardim Paulista – Suzano – SP – CEP 08675-190 

Fone: (11) 4744-8000 –  Fax: (11) 4748-2886 

19491919

 Estes treinamentos deverão ser reconhecidos como oficiais e apresentar, como 

resultado prático dos conhecimentos adquiridos pela turma, a correta utilização do 

sistema para entrada de dados, consulta, processamento e emissão de relatórios, 

conferindo ao término do treinamento certificado aos participantes. 

 Os treinamentos serão realizados nas dependências da contratante e/ou da 

contratada, de acordo com a conveniência da Câmara Municipal de Suzano; 

 

Manutenção: 

 A empresa deverá disponibilizar as atualizações das versões dos Sistemas integrados de 

informática destinada à Gestão Pública Municipal e comunicar a CONTRATANTE assim 

que as mesmas estiverem disponíveis para utilização, através de meio de comunicação 

determinado para este fim. 

 As comunicações sobre novas atualizações deverão ser encaminhadas ao 

Departamento de Informática da CONTRATANTE até 24 horas depois da liberação 

para uso. 

 Metodologia: 
 

Natureza da 

Atualização 
Estratégia Adotada Prazo  

01 Corretiva; 

Havendo comunicação formal com 

discriminação de ‘’erro’’ apresentado 

nos sistemas, será enviado retorno 

indicando o prazo para solução do 

mesmo; 

Não superior a 

24 horas após o 

chamado 

02 
Evolutiva de 

ordem legal; 

Havendo alterações na legislação que 

importem em alterações nos sistemas 

contratados a Câmara Municipal de 

Suzano deverá formalizar os pedidos 

Não superior a 

15 (quinze) dias 

corridos após a 

formalização do 
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de alteração indicando os novos 

comportamentos pretendidos; 

pedido; 

03 

Evolutiva de 

ordem 

tecnológica; 

Havendo alterações evolutivas na 

tecnologia de produção dos sistemas 

contratados, durante toda a vigência 

do contrato, a Câmara Municipal de 

Suzano terá direito a utilizá-las sem 

nenhum custo adicional; 

Imediato na 

liberação de 

novas versões; 

 

 

Suporte Técnico: 

 A empresa disponibilizará, em caráter permanente, suporte à distância nos formatos 

definidos, diariamente durante o horário compreendido, no mínimo, entre 08:00 às 18:00 

Horas, sem interrupções, exceto domingos e feriados nacionais, estaduais; 

 Sempre que não for possível a solução através do suporte acima mencionado a empresa 

disponibilizará suporte in loco, com envio de profissionais competentes para as dependências 

da Contratada para a solução de eventuais problemas; 

 Metodologia: 

 

Item Tipo Atendimento 
Prazo do Atendimento (Horas 

Úteis) 

01 Atendimento Telefônico 
Imediato (limitado à presença 

dos interlocutores) 

02 Comunicação por Web-Chats 
Imediato (limitado à presença 

dos interlocutores) 

03 Help On-Line ou Help Desk 
Imediato (limitado ao tráfego de 

chamadas telefônicas) 
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04 Troca de arquivos por Internet 
Imediato (limitado ao tráfego de 

comunicação) 

05 Conexões remotas 
Imediato (limitado ao tráfego de 

comunicação) 

06 Deslocamento e visita pessoal  
Até 24 horas (incluindo o 

deslocamento) 

 

 Para o item 01 da tabela acima disponibilizar meio de comunicação para contato telefônico 

gratuito para solicitações e suporte à contratante. 

 

 Independente dos itens 1 a 6 da tabela acima a contratada deverá realizar no mínimo uma 

visita mensal pré-agendada para cada módulo/sistema contratado para acompanhar e 

aperfeiçoar a prestação do serviço. 

 

REQUISITOS DOS SISTEMAS 

 

Os sistemas deverão atender integralmente este memorial descritivo. 

 

INTEGRAÇÃO: Os aplicativos direcionados à gestão pública deverão trabalhar de forma 

integrada, ou seja, um pacote de sistemas das mais diversas áreas de atuação (Administrativa, 

Legislativa, Financeira, dentre outras) que disponibilizem um banco de dados único, criando-

se uma metodologia administrativa mais eficaz, evitando-se a duplicidade de informações, 

garantindo a confiança e segurança das mesmas. 

 

A seguir serão listas as integrações dos módulos onde as licitantes deverão analisar 

detidamente cada aspecto requerido, pois, quando da vigência contratual, deverá ser 

comprovado tecnicamente seu atendimento integral: 
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Aplicativos: Integração: 

Sistema de Orçamento Público Deverá integrar com o sistema de 

Contabilidade a fim de disponibilizar 

automaticamente as contas de receita e 

despesa do orçamento para a execução e já 

trazer a programação financeira de 

desembolso mensal. 

Sistema de Contabilidade Pública e 

Tesouraria 

Deverá integrar com o sistema de RH e 

Departamento de Pessoal para gerar 

automaticamente os empenhos das verbas 

trabalhistas e obrigações patronais, 

informando ainda os descontos vinculados a 

estas verbas; 

Deverá integrar com o sistema de compras 

para gerar automaticamente os empenhos 

solicitados por este sistema e obtendo 

informações dos contratos nos empenhos; 

Sistema de Compras e Licitação de 

Materiais e Serviços 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para que as solicitações de 

compras e processos de compras sejam 

vinculadas às reservas e dotações; 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para gerar as solicitações de 

empenhos a partir dos processos de compras 

homologados e/ou ratificados; 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para solicitar estornos de 
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empenhos solicitados pelo sistema de 

compras. 

Sistema de Gerenciamento de 

Estoques 

Deverá integrar com o sistema de compras 

efetuando as entradas automáticas através 

das autorizações de fornecimentos geradas 

por este sistema; 

Sistema de Recursos Humanos e 

Departamento de Pessoal 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para inclusão automática na 

DIRF dos pagamentos de autônomos; 

 

A seguir estão relacionados os requisitos obrigatórios de cada módulo pois, após decorridos os 

prazos constantes no item “ETAPAS DO TRABALHO”, deverão ser comprovados  

tecnicamente o seu atendimento integral: 

 

1. Requisitos Tecnológicos: 

1.1. Os sistemas devem ser integrados e possuir Banco de Dados único, relacional, padrão 

SQL, para todos os sistemas e para todos os exercícios; 

1.2. Possuir ferramentas que mantenham os programas executáveis dos sistemas sempre 

atualizados no servidor de aplicações; 

1.3. Possuir ferramentas que permitam atualizar os programas executáveis dos sistemas, 

presentes no servidor de aplicações, a partir do site de origem do fabricante dos 

sistemas; 

1.4. Permitir processos de pesquisa (exclusivamente consultas, nenhum tipo de permissão 

para alterações no Banco de Dados) através de comandos SQL interativos: no servidor 

de aplicações, obrigatoriamente e, nas estações de trabalho, opcionalmente; 
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1.5. Os sistemas deverão permitir sua execução em Sistema Operacional Linux, tendo como 

plataforma o ambiente Visual X, tanto para estações de trabalho, servidores de banco 

de dados, quanto para servidores de aplicação; 

1.6. Os sistemas deverão possuir conjunto de manuais de orientação demonstrando a 

funcionalidade e modo de operação das diversas telas, dentro de cada sistema através 

de um menu help; 

1.7. O sistema deverá prever a inclusão de usuários sem a prévia determinação de senha de 

acesso, sendo que a mesma será definida pelo próprio usuário, quando for acessar o 

sistema pela primeira vez; 

1.8. Os Relatórios dos sistemas deverão estar sempre compilados com o mesmo, e os que por 

alguma razão sejam gerados, alterável ou configurável, deverão ser centralizados. 

 

****** 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO EMPREGA MENORES 
(art. 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93) 

 

Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

A.............................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob  

nº.........................................................., por intermédio de seu representante legal ou bastante 

procurador o (a) Sr (a)..............., portador (a) do RG nº.............. e do CPF nº............, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (       ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 

interessada em participar do processo licitatório acima, declaro sob as penas da lei, que nenhum 

diretor (ou gerente) desta entidade foi condenado por quaisquer dos crimes ou contravenções 

previstos no artigo 1º da Lei Estadual nº 10.218 de 12/03/99, nos prazos que trata seu § 1º. 
Declaro também que comunicarei à Câmara Municipal de Suzano, durante o período em que o 

contrato estiver vigente, a ocorrência de condenação de qualquer de seus empregados, 

decorrente de prática dos referidos crimes ou contravenções, de que venha a ter conhecimento.  
 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 
 

Nome completo:.............................................................................. 
 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA 
 

Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 

D E C L A R O, sob as penas da Lei, para fins do processo licitatório em epígrafe, que a 

empresa / entidade ................................................................................................. não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 

que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da 

habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 

regularidade fiscal e idoneidade econômica–financeira. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

_________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

Nome completo:.............................................................................. 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

 (em atendimento ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/98) 
 
 
Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 
  

Eu (nome completo), representante legal da empresa / entidade (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar no processo licitatório em epígrafe, declaro, sob as penas da lei, que, 

nos termos do § 6º do art. 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa 

jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS A SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
 (em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
A......................................................(razão social), por seu representante legal, interessada em 

participar do certame modalidade acima mencionado, declara, sob as penas da lei, que observa 

as normas relativas a saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins estabelecidos pelo 

parágrafo único do art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES E 
DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 
Ref.: Processo nº 090/2017 
Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

A.......................................(razão social), DECLARA, para fins de direito e sob as penas da lei, a 

veracidade e fidelidade de todos os documentos e informações apresentados no âmbito do 

certame licitatório acima mencionado. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO XII 
 

MODELO DE PROPOSTA 
Ref.: Processo nº 090/2017 

Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante) 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO 
(LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO 
AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI 
DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS 
PUBLICAÇÕES NA INTERNET.  
 
Razão Social:_____________ CNPJ:_____________ Número da Inscrição Municipal____________ 

Endereço completo: 

________________________________________________________________________________ 

 

Telefone: (   )_________ E-mail Institucional: _________________ E-mail Pessoal:______________ 

 

 

1 - A empresa......................................................... DECLARA, sob as penas da lei, que se 

responsabiliza por todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto, inclusive os 

tributos e encargos (sociais e trabalhistas) correspondentes, bem como qualquer outro ônus que 

porventura possa recair sobre o objeto da presente licitação. 

 

2 - Outrossim, a empresa......................................................... DECLARA, sob as penas da lei, 
que no momento da assinatura do termo contratual apresentará comprovante de registro 

no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) dos sistemas ofertados, ou equivalente, ou 

ainda o comprovante do direito de comercialização através de qualquer instrumento jurídico 

válido, do(s) sistema(s) ofertado(s). 

 
3 – Dos preços: 
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Descrição Valor mensal Valor total para 12 
(doze) meses 

   Sistema de Protocolo (gestão processual)   R$   R$ 

   
Sistema de Patrimônio (gestão patrimonial)   R$   R$ 

   
Sistema de compras, licitações e contratos (gestão 
de compras e licitações)   R$   R$ 

   
Sistema de Almoxarifado (gestão de estoques ou 
suprimentos)   R$   R$ 

   
Sistema de Gestão Contábil-Orçamentário-
Financeira (Gestão de Orçamento, Execução 
Orçamental e contábil, Tesouraria) 

  R$   R$ 

   
Sistema de Recursos Humanos (Administração e 
Gestão de Pessoal)   R$   R$ 

   
Sistema de Auditoria Interna e Controladoria 
Pública (Controle Interno)   R$   R$ 

   
Sistema de Processos Legislativos (Sistema de 
Gestão Legislativa)   R$   R$ 

   
Sistema de Gestão Automotiva (Gerenciamento de 
Frota)   R$   R$ 

   
Sistema de Transparência (Portal de Transparência)   R$   R$ 

   VALOR TOTAL GLOBAL     R$ 

   
   Nos serviços de fornecimento de sistemas, deve estar inclusas as despesas decorrentes da 
capacitação e treinamento de pessoal, assistência técnica ou suporte, migração, integrações e 
eventuais customizações para a boa adequação do(s) sistema(s) às necessidades da Câmara 
Municipal de Suzano. 
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Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do envelope de 

documentação/proposta; 

 

Início da prestação de serviço: 05 (cinco) dias, a partir da data de assinatura do termo 

contratual / emissão da Ordem de serviço (O.S). 

 

Condições de pagamento: 05 (cinco) dias (após a entrega de documento fiscal idôneo na 

Diretoria de Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal de Suzano e devidamente 

atestado pelo Coordenador de Sistemas Gerenciais de Administração Pública). 

 

Informações do responsável pela assinatura do contrato: 

 
Nome completo:______________________________________________ Estado civil______________ 

Cargo:_________________________CPF _________________ RG ___________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

E-mail pessoal: ________________________________ 

E-mail institucional: ________________________________ 

 

......................, ..... de ............... de ..........  

 

(Local) (Data)  

 

 

_________________________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

TERMO CONTRATUAL FUNDAMENTADO 
NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E, 
SUBSIDIARIAMENTE, NA LEI FEDERAL Nº 
10.520/02, EM QUE FIGURAM, COMO 
CONTRATANTE, A CÂMARA MUNICIPAL 
DE SUZANO, E COMO CONTRATADA, 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________, PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO 
(LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, 
ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE 
TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI 
DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A 
INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES, 
COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA 
INTERNET, FIRMADO EM RAZÃO DO 
RESULTADO DO DESFECHO DO 
CERTAME LICITATÓRIO PREGÃO 
PRESENCIAL N°002/2017-PP, BASEADO 
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NA LEI FEDERAL N° 10.520/02 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, pessoa pública de direito interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 51.364.933/0001-07, situada na Rua Paraná, 70 – Bairro de Jardim Paulista, Município 

de Suzano, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste 

instrumento devidamente representada pelo seu Presidente, Ver. José Izaqueu Rangel, 
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº  ......................................... e inscrito 

no CPF/MF sob nº........................................., residente e domiciliado na 

Rua............................................, Bairro ....................................., Município de Suzano, Estado de 

São Paulo,  

 

e do outro lado: 

 

.........................................................., inscrita no CNPJ/MF sob nº  ............................, situada na 

(Rua/Av./Trav./Pr.) .........................................., Bairro de ....................................., Município de 

........................................, Estado de ....................................., neste ato devidamente 

representada por seu ...................................., Sr(a). ................................., (nacionalidade), 

(cargo/profissão), (situação civil), portador da Cédula de Identidade RG nº  

...................................., inscrito no CPF/MF sob nº  ........................................, residente e 

domiciliado na rua (Rua/Av./Trav./Pr.).............................., Município de ................................, 

Estado de ......................................., tendo em vista o resultado do processo de licitação 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2017-PP, têm entre si justo e contratado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO 
(LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO 
AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI 
DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS 
PUBLICAÇÕES NA INTERNET, a qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
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Do Objeto e da Fundamentação Legal 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO AS 
ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 
LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS 
LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET em 

conformidade com o Memorial Descritivo do instrumento convocatório do 

Certame Licitatório – modalidade: Pregão Presencial nº 002/2017-PP 

autorizado pelo Ato da Mesa nº 006/2017, de 08 de fevereiro de 2017. 

 

1.2. A presente contratação tem por fundamentação legal a Lei Federal nº 8.666/93 

com suas alterações e atualizações posteriores e, subsidiariamente, a Lei 

Federal nº 10.520/02. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Vigência 
 
2.1. O presente Termo Contratual possui duração de 12 (doze) meses, vigendo de 

..............de..................................de 2017 a ..........de.........................................de 2018, podendo  

ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Dos Preços, dos Pagamentos, dos Reajustes e dos Recursos Financeiros 
 
3.1. Ao presente Instrumento Contratual atribui-se o valor de,  R$ .................................... 

(...........................................), salvo o disposto no parágrafo “3.7”. 
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3.2. A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO efetuará o pagamento pelo(s) serviço(s) prestado(s) 

em 5 (cinco) dias após a entrega do documento fiscal, na Diretoria de Contabilidade e 

Orçamento da Câmara Municipal de Suzano, devidamente atestado conforme subitem “5.1.1.1”. 

 

3.3. Não haverá reajuste do(s) preço(s) ofertado(s) durante antes de decorrido o período de 12 

(doze) meses. 

 

3.4. Na eventualidade de prorrogação contratual, será aplicado como fator cálculo de reajuste o 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FIPE-

FEA/USP. 

 

3.5. Para fins de cálculo do reajuste, será considerado o mês inicial o cálculo aquele do dia da 

abertura da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA. 

 

3.6. As despesas oriundas desta CLÁUSULA serão suportadas por recursos próprios da 

CONTRATANTE consignados na dotação nº. 17.17.17 01.031 7041 4051 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento vigente. 

 

3.7. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93, o contrato poderá 

ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém, de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.   

 

CLÁUSULA QUARTA 
 
Das Obrigações da CONTRATADA 
 
4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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4.1.1 Prestar os serviços constantes do objeto que lhe foi contratado, em estrita 

conformidade com o Edital do Pregão Presencial nº002/2017-PP, o 

Memorial Descritivo (ANEXO V) do instrumento convocatório, a proposta 

apresentada e o Anexo Único deste termo. 

 

4.1.2 Iniciar os trabalhos referentes aos serviços contratados em até 05 (cinco) 
dias após a emissão da O.S. (Ordem de Serviço) ou documento 

equivalente. 

 

4.1.3 Seguir rigorosamente as condições e prazos fixados nas “ETAPAS DO 
TRABALHO”, conforme constante no Memorial Descritivo do Edital do 

Pregão Presencial nº 002/2017 e no ANEXO ÚNICO deste instrumento. 

 

4.1.4 Comprovar tecnicamente, sempre que instado ou solicitado, a integração 

dos sistemas e ao atendimento integral aos requisitos tecnológicos. 

 

4.1.5 Ministrar os treinamentos necessários em estrita conformidade com o 

prescrito no Memorial Descritivo. 

 
4.1.6 Realizar as eventuais customizações para a boa adequação do(s) 

sistema(s) às necessidades da CONTRATANTE. 

 

4.1.7 Prestar o suporte técnico e o help desk rigorosamente nas condições e 

prazos prescritos. 

 

4.1.8 Desenvolver os serviços dentro das normas legais em vigor. 

 

4.1.9 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, parafiscais, comerciais e quaisquer outros resultantes da execução 

deste instrumento. 
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4.1.9.1 A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos 

acima descritos não transfere à CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto e o valor do presente contrato. 

 
 

4.1.10 Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo apresentar documentação 

revalidada se, no decorrer da execução deste instrumento, quaisquer 

delas perder sua validade. 

 

CLÁUSULA QUINTA 
Obrigações da CONTRATANTE 
 
5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

 5.1.1 A CONTRATANTE, por meio do seu Coordenador de Sistemas Gerenciais de 

Administração Pública, efetuará o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

presente instrumento, nas formas do art. 67 c/c art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, 

atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 e suas alterações posteriores. 

 

5.1.1.1 Prestado(s) o(s) serviço(s) do presente contrato, o servidor designado no 

parágrafo anterior efetuará a conferência e, estando de acordo, atestará o 

respectivo recebimento. 

 

5.1.1.2 A atestação descrita no “caput” é condição sine qua non para a realização 

do pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
Da Novação 
 



 

Setor 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pág. 124 de 138 
_____________________________________________________________________________ 

          Câmara Municipal de Suzano 
Rua Paraná, nº. 70 – Jardim Paulista – Suzano – SP – CEP 08675-190 

Fone: (11) 4744-8000 –  Fax: (11) 4748-2886 

19491919

6.1. A abstenção, pela CONTRATANTE, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 

neste contrato, ou a ocorrência de descumprimento de qualquer obrigação da CONTRATADA, 

não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a 

qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Subcontratação 
 

7.1. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar o objeto do presente contrato. 

 

7.1.1. Na hipótese de serviços complementares que, por sua natureza, reclamem 

execução por terceiros, fica a CONTRATADA, relativamente ao objeto 

subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo 

promover a cessação imediata das atividades de subcontratação, quando 

solicitado pela CONTRATANTE. 

 

7.1.2. Desde que a alteração social ou a modificação da finalidade ou, ainda, da 

estrutura da empresa comprovadamente não prejudique a execução do contrato, 

fica facultado à CONTRATANTE admitir a cessão ou transferência do contrato 

para a nova pessoa jurídica resultante da fusão, cisão ou incorporação, total ou 

parcial da CONTRATADA. 
 
CÁUSULA OITAVA 
Da Rescisão 

 

8.1. A rescisão se dará: 

 

a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 

Federal nº. 8.883/94 e suas alterações posteriores. 
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b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

 

c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 

 

d) por falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da CONTRATADA 
que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o presente contrato, a 

critério da CONTRATANTE. 

 

8.2. O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de forma unilateral e 

administrativamente, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação judicial 

ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito de qualquer indenização se esta: 

 

a) Falir; 

 

b) Ter seus Diretores e Sócios-Gerentes, títulos protestados; 

 

c) Transferir o presente contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem anuência 

expressa da CONTRATANTE; e 

 

d) Estiver impossibilitada de dar perfeito e cabal desempenho às obrigações 

assumidas.   

 

8.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente o direito da CONTRATANTE de 

rescindir administrativamente o presente contrato ou parte dele. 

 

CLÁUSULA NONA 
Das Sanções e Penalidades 
 
9.1. Em caso de inexecução total ou parcial, sem justa causa, a CONTRATANTE a seu 

exclusivo critério, mediante procedimento que garanta o contraditório, aplicará, à 

CONTRATADA as seguintes penalidades: 
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a) Advertência; 

 

b) Multa diária de 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total do Contrato, 

até o limite máximo de 10% (dez por cento); 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a 

CONTRATADA: 

 

I - Cometer faltas reiteradas na prestação do(s) serviços(s). 

 

II - Prestar informações inexatas ou criar embargos à fiscalização; 

 

III - Transferir ou ceder suas obrigações, total ou parcialmente, a 

terceiros; 

 

IV – Prestar o(s) serviços(s) licitado(s) por este certame em desacordo 

com o Memorial Descritivo, independente da obrigação de fazer os 

reparos, substituições e acertos necessários às suas expensas.  

 

d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, quando a 

CONTRATADA se recusar a prestar os serviços contratados. 

 

9.2   As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

 

9.3  As importâncias relativas às multas serão pagas, pela CONTRATADA, após a respectiva 

notificação, sob pena de cobrança judicial. 

 

9.4 Na hipótese de persistência, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, considerar rescindido 

o contrato, sem prejuízo do ressarcimento por eventuais perdas e danos verificados; 
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9.5  Cumulativamente, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, declarar a suspensão 

temporária da CONTRATADA de participação em licitações por si promovidas, nos termos 

do inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  
Das Partes Integrantes do Contrato 

 

10.1. Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a integrá-lo, com plena validade entre 

as partes, independente de transcrição, o Edital do Certame “Pregão Presencial nº 002/2017-PP 
e todos os seus Anexos, além da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 
Das Comunicações 

 

11.1. Todas as comunicações, relativas ao presente contrato, serão consideradas como 

regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou por telegrama no 

endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, bem como por fac-símile com comprovante 

de envio e recebimento ou e-mail com comprovante de leitura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 
 
Das Disposições Gerais 
 
12.1. A CONTRATANTE exercerá ampla e total fiscalização sob o objeto contratado, por 

intermédio do Coordenador de Sistemas Gerenciais de Administração Pública, de acordo 

com o art. 67 c/c art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 e 

suas alterações posteriores, respeitados os limites e vedações legais. 
 
12.2. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a formalização 

deste contrato, inclusive, as decorrentes de sua publicação, nos termos da legislação vigente. 

 

12.3. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do(s) serviço(s), se 
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em desacordo com este contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 
Do Foro 
 
13.1. Fica eleito, por convenção entre as partes, o Foro da Comarca de Suzano para dirimir 

todas e quaisquer questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro foro por 

mais especial que seja. 

 

13.2. E assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento 

contratual em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com 2 (duas) 

testemunhas que também o subscrevem. 

 

Suzano, ........ de ............................... de ........ 

 
 
 
 
 
 
 

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

(CONTRATADA) 
Representante Legal 

 

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

Câmara Municipal de Suzano 
Ver. José Izaqueu Rangel  

Presidente

 

 

Testemunhas:

1)......................................................... 

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

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

2)......................................................... 

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

............................................................
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE:   
CONTRATADA:    
CONTRATO N° (DE ORIGEM):   
OBJETO:    
ADVOGADO(S): (*)                                                   

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 
para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse,  para, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais,  exercer o direito  da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados,  relativamente ao  aludido processo,  serão  publicados no  Diário  
Oficial  do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, 
de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 
LOCAL e DATA:   
 
 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:   
E-mail institucional:    
E-mail pessoal:    
Assinatura:    
 
CONTRATADA 
Nome e cargo:   
E-mail institucional     
E-mail pessoal:    
Assinatura:    
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO OU ATO JURIDICO 
ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICADO OU COMPLEMENTAR 
 

 
Órgão ou Entidade:  CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
Contratante:  Câmara Municipal de Suzano 
Contratada: ....................................................................... 
Contrato n°(de origem):............................. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO 
(LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, 
ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI 
DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES, 
COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET. 
 
Valor: R$ ..............................(.........................................................................................) 
 
 

Nome  JOSÉ IZAQUEU RANGEL  

Cargo 
    
RG n.º 
      
Endereço Residencial (*) 
    
Endereço Comercial 
   
     
Telefone 
    
E-mail 
   

 
 
(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço 
onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo. 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA 

 

O banco de dados relacional adotado pelo Sistema Integrado deverá ser 

preferencialmente Livre de licenças independente de número de usuários e tamanho da 

base.  
 

Caso o sistema a ser instalado dependa de alguma licença para seu 

funcionamento, a contratada deverá assumir para si, todos os custos, ônus e riscos, 

inclusive de mão-de-obra e manutenções, relativos à aquisição de licenças de uso do 

banco de dados e quaisquer outros softwares aplicativos e utilitários necessários para o 

perfeito funcionamento do Sistema Integrado de Gestão Pública, todos com número de 

licenças suficientes para, a qualquer tempo no decorrer do contrato, atender ao número 

de usuários da Câmara, bem como arcando com todos os custos provenientes da 

instalação e configuração dos softwares adquiridos, montagens adicionais e adaptação da 

infra-estrutura física e lógica existente, segurança dos dados armazenados nos servidores 

da rede interna do Poder Legislativo. 

 

ETAPAS DO TRABALHO 

 

Instalação dos Sistemas: 

Prazo Máximo: 05 (cinco) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço (O.S.), expedida 

por parte do Setor Competente. 
 

 Instalação e configuração das versões SERVER dos sistemas nos servidores; 

 Instalação e configuração das versões cliente dos sistemas nas estações de 

trabalho; 
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 Instalação e configuração do ambiente de trabalho existente. 

 Metodologia: 
 

Item Descrição Prazo 

01 Instalação e entrega das licenças de todos 

os sistemas (Versões Cliente e Servidores) 

Limitado a 05 dias 

após emissão da O.S.; 

02 Disponibilização de manuais de usuário do 

Sistema de Administração Pública 

Em até 20 (vinte) dias; 

03 Implantação assistida com 

acompanhamento de todas as rotinas 

iniciais (cada quesito exigido em cada um 

dos sistemas) ao lado dos usuários 

10 (dez) dias após a 

emissão de Ordem de 

Serviços; 

04 Cessão de Direito de Uso por Tempo 

Determinado do Sistema 

Toda a vigência do 

contrato 

 

Conversão e conferência da base de dados para o novo sistema: 
 

Prazo Máximo: 20 (vinte) dias, a contar do término da instalação dos sistemas 

 Conversão de toda a base de dados existentes para a base de dados do novo 

sistema, seguida de conferência e consistência dos dados; 

 Desenvolvimento da metodologia para a complementação da base de dados com 

novos elementos, constantes em documentos impressos, a serem inseridos pela 

equipe da Câmara Municipal Suzano; 

 Capacitação da equipe técnica para assimilar, de forma correta, o novo modelo de 

sistema a ser implantado e a metodologia desenvolvida; 

 A Câmara Municipal de Suzano fornecerá os bancos de dados para as empresas; 

 Metodologia: 
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 Item Descrição Prazo 

01 Recebimento do Banco de Dados Imediato  

02 Análise dos dados oferecidos 05 (cinco) dias após a 

disponibilização 

03 Conferência e validação dos dados com os 

servidores responsáveis pelo setor 

competente 

Em até 10 (dez) dias 

04 Transferência dos dados para o novo 

sistema 

Em até 10 (dez) dias 

após a O.S. 
 

Treinamento ao usuário: 

Prazo Máximo: Início em até 20 (vinte) dias, a contar do término da conversão da base de 

dados 

 Estes treinamentos deverão ser reconhecidos como oficiais e apresentar, como 

resultado prático dos conhecimentos adquiridos pela turma, a correta utilização do 

sistema para entrada de dados, consulta, processamento e emissão de relatórios, 

conferindo ao término do treinamento certificado aos participantes. 

 Os treinamentos serão realizados nas dependências da contratante e/ou da 

contratada, de acordo com a conveniência da Câmara Municipal de Suzano; 

 

Manutenção: 

 A empresa deverá disponibilizar as atualizações das versões dos Sistemas 

integrados de informática destinada à Gestão Pública Municipal e comunicar a 

CONTRATANTE assim que as mesmas estiverem disponíveis para utilização, 

através de meio de comunicação determinado para este fim. 

 As comunicações sobre novas atualizações deverão ser encaminhadas ao Dpto. de 

Informática da CONTRATANTE até 24 horas depois da liberação para uso. 

 Metodologia: 
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Natureza da 

Atualização 
Estratégia Adotada Prazo  

01 Corretiva; 

Havendo comunicação formal com 

discriminação de ‘’erro’’ apresentado 

nos sistemas, será enviado retorno 

indicando o prazo para solução do 

mesmo; 

Não superior a 

24 horas após o 

chamado 

02 
Evolutiva de 

ordem legal; 

Havendo alterações na legislação que 

importem em alterações nos sistemas 

contratados a Câmara Municipal de 

Suzano deverá formalizar os pedidos 

de alteração indicando os novos 

comportamentos pretendidos; 

Não superior a 

15 (quinze) dias 

corridos após a 

formalização do 

pedido; 

03 

Evolutiva de 

ordem 

tecnológica; 

Havendo alterações evolutivas na 

tecnologia de produção dos sistemas 

contratados, durante toda a vigência 

do contrato, a Câmara Municipal de 

Suzano terá direito a utilizá-las sem 

nenhum custo adicional; 

Imediato na 

liberação de 

novas versões; 

 

Suporte Técnico: 

 A empresa disponibilizará, em caráter permanente, suporte à distância nos 

formatos definidos, diariamente durante o horário compreendido, no mínimo, entre 

08:00 às 18:00 Horas, sem interrupções, exceto domingos e feriados nacionais, estaduais; 
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 Sempre que não for possível a solução através do suporte acima mencionado a empresa 

disponibilizará suporte in loco, com envio de profissionais competentes para as 

dependências da Contratada para a solução de eventuais problemas; 

 Metodologia: 

 

Item Tipo Atendimento 
Prazo do Atendimento (Horas 

Úteis) 

01 Atendimento Telefônico 
Imediato (limitado à presença dos 

interlocutores) 

02 Comunicação por Web-Chats 
Imediato (limitado à presença dos 

interlocutores) 

03 Help On-Line ou Help Desk 
Imediato (limitado ao tráfego de 

chamadas telefônicas) 

04 Troca de arquivos por Internet 
Imediato (limitado ao tráfego de 

comunicação) 

05 Conexões remotas 
Imediato (limitado ao tráfego de 

comunicação) 

06 Deslocamento e visita pessoal  
Até 24 horas (incluindo o 

deslocamento) 

 

 Para o item 01 da tabela acima disponibilizar meio de comunicação para contato 

telefônico gratuito para solicitações e suporte. 

 

 Independente dos itens 1 a 6 da tabela acima a contratada deverá realizar no mínimo 

uma visita mensal pré-agendada para cada módulo/sistema contratado para acompanhar 

e aperfeiçoar a prestação do serviço. 
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REQUISITOS DOS SISTEMAS 

 

Os sistemas deverão atender integralmente o contido neste Anexo. 

 

INTEGRAÇÃO: Os aplicativos direcionados à gestão pública deverão trabalhar de forma 

integrada, ou seja, um pacote de sistemas das mais diversas áreas de atuação 

(Administrativa, Legislativa, Financeira, dentre outras) que disponibilizem um banco de 

dados único, criando-se uma metodologia administrativa mais eficaz, evitando-se a 

duplicidade de informações, garantindo a confiança e segurança das mesmas. 

 

Abaixo estão listadas as integrações que a contratada deverá comprovar tecnicamente 

sempre que solicitadas: 

 

Aplicativos: Integração: 

Sistema de Orçamento Público Deverá integrar com o sistema de 

Contabilidade a fim de disponibilizar 

automaticamente as contas de receita e 

despesa do orçamento para a execução e já 

trazer a programação financeira de 

desembolso mensal. 

Sistema de Contabilidade Pública e 

Tesouraria 

Deverá integrar com o sistema de RH e 

Departamento de Pessoal para gerar 

automaticamente os empenhos das verbas 

trabalhistas e obrigações patronais, 

informando ainda os descontos vinculados a 
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estas verbas; 

Deverá integrar com o sistema de compras 

para gerar automaticamente os empenhos 

solicitados por este sistema e obtendo 

informações dos contratos nos empenhos; 

Sistema de Compras e Licitação de 

Materiais e Serviços 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para que as solicitações de 

compras e processos de compras sejam 

vinculadas às reservas e dotações; 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para gerar as solicitações de 

empenhos a partir dos processos de compras 

homologados e/ou ratificados; 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para solicitar estornos de 

empenhos solicitados pelo sistema de 

compras. 

Sistema de Gerenciamento de 

Estoques 

Deverá integrar com o sistema de compras 

efetuando as entradas automáticas através 

das autorizações de fornecimentos geradas 

por este sistema; 

Sistema de Recursos Humanos e 

Departamento de Pessoal 

Deverá integrar com o sistema de 

contabilidade para inclusão automática na 

DIRF dos pagamentos de autônomos; 
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Após decorridos os prazos constantes no item “ETAPAS DO TRABALHO”, deverão ser 

comprovados  tecnicamente o seguinte atendimento integral: 

 

1. Requisitos Tecnológicos: 

1.9. Os sistemas devem ser integrados e possuir Banco de Dados único, relacional, 

padrão SQL, para todos os sistemas e para todos os exercícios; 

1.10. Possuir ferramentas que mantenham os programas executáveis dos sistemas 

sempre atualizados no servidor de aplicações; 

1.11. Possuir ferramentas que permitam atualizar os programas executáveis dos 

sistemas, presentes no servidor de aplicações, a partir do site de origem do 

fabricante dos sistemas; 

1.12. Permitir processos de pesquisa (exclusivamente consultas, nenhum tipo de 

permissão para alterações no Banco de Dados) através de comandos SQL 

interativos: no servidor de aplicações, obrigatoriamente e, nas estações de 

trabalho, opcionalmente; 

1.13. Os sistemas deverão permitir sua execução em Sistema Operacional Linux, tendo 

como plataforma o ambiente Visual X, tanto para estações de trabalho, servidores 

de banco de dados, quanto para servidores de aplicação; 

1.14. Os sistemas deverão possuir conjunto de manuais de orientação demonstrando a 

funcionalidade e modo de operação das diversas telas, dentro de cada sistema 

através de um menu help; 

1.15. O sistema deverá prever a inclusão de usuários sem a prévia determinação de 

senha de acesso, sendo que a mesma será definida pelo próprio usuário, quando 

for acessar o sistema pela primeira vez; 

1.16. Os Relatórios dos sistemas deverão estar sempre compilados com o mesmo, e os 

que por alguma razão sejam gerados, alterável ou configurável, deverão ser 

centralizados. 


