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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 133/20177 

PROCESSO N.º: 236/2017 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO (Lei Complementar nº 123, de 2006 com as 

alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014) 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O Município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 40 Centro, CEP 37.810-000, inscrito no 

CNPJ sob o nº 17.900.473/0001-48, através da solicitação das Secretarias Municipais, 

tornam público a realização do Processo Licitatório nº. 236/2017, na modalidade Pregão 

Presencial nº. 133/20177, visando a prestação de serviço de fornecimento, 

implantação e locação de Sistema de Gestão Pública. 

1.2.Órgão requisitante: Secretarias Municipais. 

1.3. O pregão presencial será regido pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, 

pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as alterações da Lei 

Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, aplicando-se supletivamente as 

disposições da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes 

à matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital. 

1.4.A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na 

Sala de Reuniões da Prefeitura de Guaranésia, localizada na Praça Rui Barbosa, 40 – 

Centro, Guaranésia-MG, no dia 29 de novembro de 2017, às 9 horas. Os envelopes 

deverão ser protocolados na Divisão Municipal de Patrimônio, Protocolo e 

Arquivo Geral, até o às 08h45 min do dia 29/11/2017. 

Fica desde já estabelecido que o Município não se responsabiliza pelos envelopes 

(Proposta e Habilitação), enviados pelo correio ou que chegarem atrasados. 

1.4.1. Na hipótese de não haver expediente da Administração Municipal na data supra 

descrita ou ocorrer fato superveniente que impeça a realização da sessão, fica esta, 
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desde já, adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecidos. 

1.5.Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura de Guaranésia e sua 

Equipe de Apoio. Os interessados deverão observar a data e horário fixado, sob 

pena de preclusão do direito de participar. A Pregoeira e a Equipe de Apoio não se 

responsabilizam por envelopes endereçados via postal ou por outras formas que não 

seja a entrega pessoal.  

1.6. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo Apresentação de Proposta; Anexo 

III – Modelo de Credenciamento; Anexo IV – Modelo Declaração que não emprega 

menor; Anexo V – Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte ou MEI; Anexo VI – Modelo de Superveniência; Anexo VII – Minuta do contrato; 

Anexo VIII – Declaração de que no quadro da empresa não há funcionário público do 

Município de Guaranésia. 

 

2–Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviço de fornecimento, 

implantação e locação de Sistema de Gestão Pública. 

 

3 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e que 

apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário estabelecidos no 

preâmbulo deste edital.  

3.2. Os documentos apresentados deverão ser originais, podendo ser substituídos: 

a) por cópia autenticada em cartório competente; 

b) por publicação em órgão de imprensa oficial; 

c) por cópia acompanhada do original para autenticação na sessão. 

3.3. As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado e as 

sociedades limitadas, balanço em que conste, expressamente, o nº de folhas do diário 

em que se ache transcrito, certificado por contador inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade. 
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3.4. Somente serão aceitos documentos em vigor ou, quando não declarada a validade 

pelo emitente, aqueles expedidos há no máximo 90 (noventa) dias contados da data de 

recebimento dos envelopes. 

3.5. A exigibilidade de documentos já apresentados poderá ser dispensada caso estes 

já tenham sido apresentados em fase anterior. 

3.6.  Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso 

de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública Municipal bem como os interessados que se enquadrarem em 

qualquer das hipóteses previstas no Art. 9º da Lei nº. 8.666/93. 

3.7 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório.  

3.8 - A observância das vedações deste item 3 e seus subitens é de inteira 

responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades 

cabíveis. 

 

4. DA VISITA TÉCNICA. 

4.1. A Visita Técnica será realizada obrigatoriamente, impreterivelmente, no período 

compreendido entre o dia 20 a 21 de novembro, no horário das 09 às 11 e das 13 às 16 

horas, na sede da Prefeitura, onde o preposto da Administração, responsável pelo CPD, 

estará à disposição do responsável técnico da empresa, prestando as informações 

técnicas sobre equipamentos, sistemas atuais em uso e servidores, possibilitando o 

pleno conhecimento das necessidades da Administração.  

4.2. Nenhum responsável técnico poderá representar mais de um licitante.  

4.3. O licitante assume rigorosa responsabilidade da adequação técnica para aplicação, 

sob pena de rescisão do contrato e declaração de inidoneidade. 

 

5 – CREDENCIAMENTO - OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NESTE ITEM 4 

DEVERÃO SER APRESENTADOS FORA DOS ENVELOPES. A PROPOSTA DE 

PREÇO E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVEM SER APRESENTADOS JÁ 
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AUTENTICADOS OU ACOMPANHADOS DOS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO 

NA SESSÃO. 

5.1. Na sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e das 

propostas comerciais, o proponente ou seu representante deverá se credenciar para 

representar a licitante no certame apresentando cópia dos seguintes documentos, fora 

dos envelopes, autenticados ou acompanhados dos originais para autenticação: 

5.1.1. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular (modelo 

no Anexo III) de mandato, com firma reconhecida, ou documento que comprove os 

necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

5.1.1.1 No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada ou acompanhada dos originais para autenticação, do 

respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual, OU 

cópia de documento oficial com foto (RG ou CNH) no qual sejam expressos os poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.1.2. Documento de identidade com foto do credenciado;  

5.1.3. Comprovante de inscrição do CNPJ expedido pela Receita Federal do Brasil; 

5.1.4. Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou Contrato 

Consolidado, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.1.4.1. Caso o pretenso credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 

da empresa licitante, a carta de credenciamento ou a procuração pública exigida 

poderão ser substituídas pela apresentação do Contrato Social e de todas as suas 

alterações posteriores, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

5.1.5. Documento de identidade com foto do credenciado juntamente com o modelo do 

Anexo III sem necessidade de reconhecimento de firma em assinaturas, exceto se o 

credenciado não for o profissional. 

5.1.6.  Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  
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5.1.7 Uma vez credenciados, os interessados entregarão os envelopes “Documentação 

de Habilitação” e “Proposta Comercial” que deverão ser rubricados pelos representantes 

da licitante, devidamente lacrados e apresentados a Pregoeira.  

5.1.8. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes ou profissionais autônomos a Pregoeira declarará aberta a 

sessão do Pregão, doravante não se admitindo novos proponentes, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de 

Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

5.2 – MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.2.1. Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela lei complementar n.º 

123/2006, em especial quanto ao art. 3º e pela Lei Complementar nº. 147/2014, as 

licitantes deverão apresentar na fase de credenciamento, além dos documentos acima 

arrolados, o que segue: 

5.2.1.1. DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A 

QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA; EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MEI, se for o caso, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no 

Capítulo V – Seção Única, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 

(modelo no Anexo V), não sendo admitidas em tais categorias a licitante que deixar de 

apresentar a sobredita declaração JUNTAMENTE com a Certidão Simplificada 

expedida pela Junta Comercial, de inscrição “ME ou EPP” ou Consulta do Simples 

Nacional, expedida nos últimos 30 (trinta) dias, sob pena de não participação. 

 

6 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1. A apresentação dos envelopes para participação na licitação será considerada 

como evidência de que a empresa examinou completamente o edital e todos os seus 

anexos, que os comparou entre si, que obteve da Prefeitura de Guaranésia/MG todas 

as informações satisfatórias sobre quaisquer pontos duvidosos e que considera que o 

edital desta licitação e seus anexos lhe permitiram preparar a proposta de maneira 

completa e totalmente satisfatória. 

6.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão 

ser indevassáveis, devidamente fechados e protocolados na Divisão Municipal de 
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Patrimônio, Protocolo e Serviços Gerais, até às 08h45mindo dia 29/11/2017, Após este 

horário não será aceito mais o recebimento dos referidos envelopes. 

Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documento de Habilitação” serão abertos em 

sessão pública, conforme abaixo estabelecido: 

 

LOCAL: PREFEITURA DE GUARANÉSIA 

PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 40 - CENTRO  

DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2017 

HORÁRIO: 9 HORAS 

 

6.1.2 - Os envelopes deverão indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

 

ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

A/C PREFEITURA DE GUARANÉSIA-MG. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 133/20177 

PROPONENTE: ________________________________ 

 

 

ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A/C PREFEITURA DE GUARANÉSIA-MG. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 133/20177 

PROPONENTE: ________________________________ 

 

 

7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 

7.1. As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com 

suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 

empresa, e preferencialmente em arquivo digital conforme disponibilizado no site 

www.prefguaranesia.mg.gov.br no Link Licitação  Editais, sem emendas, 

acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de 

desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito 
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dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão 

de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverão 

conter: 

7.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, e-mail, outros meios de comunicação à 

distância da licitante e dados bancários; 

7.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes; 

7.1.3. Declaração de que nos serviços propostos encontram-se incluídos todos os 

tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 

o fornecimento do objeto da presente licitação; 

7.2. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas um preço e uma marca (quando for o caso) 

para cada item do objeto desta licitação. Os valores ofertados deverão conter apenas 

02 (dois) dígitos após a vírgula. 

7.3. Condições de Pagamento, conforme estabelecido neste Edital. 

 

8 – HABILITAÇÃO 

8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou Contrato 

Consolidado, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

administradores; 

8.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA 

8.2.1 -BALANÇO PATRIMONIAL, nos moldes do artigo 31 da Lei 8.666/93, do último 

exercício social, devidamente registrado (cópia autenticada ou à vista do original); com 

a apresentação de índice de liquidez corrente igual ou maior que 1 (um). 

8.2.1.1 – No caso de microempresas e empresas de pequeno porte deverá ser 

apresentado o BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social (cópia autenticada 

ou à vista do original). 

8.2.1.1.1 - O balanço patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de 

imposto de renda da pessoa jurídica. A declaração de imposto de renda da pessoa 
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jurídica deverá trazer a assinatura do contador da empresa, a indicação do nome do 

contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. NOTA: 

A assinatura do contador; a indicação do nome do contador e do número do seu registro 

no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis. 

8.2.1.1.2. Caso a empresa não possua balanço, deverá apresentar outro documento 

equivalente válido, o qual será avaliado pela contadora e Secretária de Finanças do 

município. 

8.2.3. Atestado(s) emitido(s) e assinado(s) pelo representante legal da pessoa jurídica 

de direito público e/ou privado, em nome da do profissional, comprovando a capacidade 

de fornecimento do objeto da Licitação. Os atestados que não demonstrarem real 

capacitação técnica por fornecimento de objeto equivalente, levarão à inabilitação do 

concorrente. O atestado do fornecedor deverá ser em papel timbrado da empresa que 

está fornecendo o atestado, identificando razão social, endereço completo, CNPJ e 

Inscrição Estadual da empresa e nome do titular que está atestando. 

8.2.4. Atestado de Visita Técnica, nos moldes do Anexo IX, emitido pelo Chefe do 

Centro de Processamento de Dados, comprovando que o Responsável Técnico da 

licitante proponente, futuro responsável pela execução, visitou a sede da Prefeitura e 

que tomou conhecimento pleno das necessidades da Administração, quanto ao objeto 

deste certame. 

8.3 - REGULARIDADE FISCAL 

8.3.1 - Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais; 

8.3.2 - Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 

8.3.3 – Certidão de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela Fazenda 

do Município do licitante. A certidão de regularidade deve englobar tanto os débitos 

mobiliários quanto os débitos imobiliários, podendo ser apresentada em certidão única, 

que abranja qualquer débito com o município, como em certidões distintas para os 

débitos mobiliários e imobiliários; 

8.3.4 - Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 

8.3.5 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST (Tribunal 

Superior do Trabalho). 
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8.4 – DECLARAÇÕES  

8.4.1. Além dos documentos já especificados, o licitante também deverá apresentar no 

interior do Envelope 02 (Habilitação) as seguintes declarações: 

8.4.2. Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n.º 8.666 de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 (modelo no Anexo 

IV); 

8.4.3. Declaração de que no quadro da empresa não há funcionário público da Prefeitura 

de Guaranésia (modelo no Anexo VIII); 

8.4.4. Declaração de superveniência (modelo no Anexo VI). 

8.4.5. Declaração da disponibilidade das instalações, máquinas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado, bem como o compromisso de, quando necessário, 

substituir o técnico por outro profissional de igual ou superior qualificação.  

8.4.6. Declaração que executará os serviços de acordo com o plano de trabalho e 

especificações deste Edital e demais normas e instruções da Administração e que 

tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade dos 

produtos e serviços.  

 

8.5 - MICRO-EMPRESA 

8.5.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

8.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

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

fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da 

fase recursal; 

8.5.3. A prorrogação do prazo previsto no Item 8.1.5.2. deverá sempre ser concedida 

pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
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contratação, prazo insuficiente para o empenho ou relevante interesse público, 

devidamente justificados; 

8.5.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto no Item 7.5.1 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

OBSERVAÇÕES: 

OBS 1: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo, observando-se que: 

1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados 

tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 

4 - serão dispensados da licitante filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

OBS 2: SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS QUE EXPRESSEM SUA VALIDADE, 

DESDE QUE EM VIGOR. QUANDO NÃO DECLARADA SUA VALIDADE PELO 

EMITENTE, SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS HÁ, NO MÁXIMO, 90 

(NOVENTA) DIAS  DA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES.  

 

OBS 3: NO DIA DA ABERTURA DOS ENVELOPES, A DOCUMENTAÇÃO 

REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL (CERTIDÕES NEGATIVAS) DAS 

EMPRESAS QUE NÃO SE ENQUADREM COMO ME, EPP ou MEI DEVERÁ ESTAR 

NO PRAZO DE VALIDADE. 

 

OBS 4: OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO PODERÃO SER 

APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA 

AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GUARANÉSIA(MG) OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO 

DA IMPRENSA OFICIAL. 
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OBS 5: CASO ALGUM DOCUMENTO QUE SEJA EXIGIDO EM UMA FASE 

POSTERIOR, JÁ TENHA SIDO EXIGIDO E APRESENTADO EM UMA FASE 

ANTERIOR, SE TORNA-SE DESNECESSÁRIA A REAPRESENTAÇÃO DESSE 

DOCUMENTO. 

 

9 - SESSÃO DO PREGÃO 

9.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, 

oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de 

Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

9.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.2.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificará a 

conformidade destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a 

todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

9.2.2 – Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a 

proposta de menor preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 

à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

9.2.3 – Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas 

na cláusula anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até 

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

que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas. 

9.3 - LANCES VERBAIS 

9.3.1. Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

9.3.2. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 
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9.3.3.Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances 

verbais, devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, 

para negociação final, o representante da empresa ou do profissional autônomo que 

estiver com o menor valor no item poderá contatar-se com a empresa/profissional 

autônomo, para sua última proposta. 

9.4 – JULGAMENTO 

9.4.1- O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

9.4.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

9.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital 

e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser 

aceita. 

9.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias. 

9.4.4 – Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

9.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências 

habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de 

classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições 

de habilitação do proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o 

qual apresentou proposta. 

9.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar 

para que seja obtido um melhor preço. 

9.5 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela 

Pregoeira, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 
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9.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente 

ao pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas 

desclassificadas em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 

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

 

10 – RECURSOS 

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr contados a partir do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.1.1. A Pregoeira poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de 

admissibilidade, recebendo ou não o apelo, motivadamente. 

10.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, contados 

da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

10.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.5 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

10.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante correio eletrônico aos licitantes 

interessados e no Portal da Prefeitura de Guaranésia. 

 

11 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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11.1 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no ANEXO I 

(Termo de Referência) do presente edital, a vencedora do certame deverá apresentar 

em equipamento próprio, em data estabelecida pelo pregoeiro, o atendimento de 

verificação de conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório.  

11.1.1 - A verificação de atendimento pelo objeto proposto pelas licitantes em suas 

propostas, às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, inclusive no que 

tange à integração entre os softwares, se dará via demonstração prática dos mesmos, 

devendo a licitante vencedora, comparecer com técnicos devidamente capacitados para 

desenvolver as atividades de demonstração solicitadas e sanar as dúvidas que surgirem 

durante a avaliação. 

11.1.2 - O atendimento aos requisitos descritos no Anexo I será validado por Comissão 

Avaliadora, formada por representantes das Secretarias e Divisões da Administração, 

interessados na contratação, os quais formalizarão relatório próprio, que integrará os 

autos do processo, indicando se a empresa vencedora atende plenamente, 

parcialmente ou não atende às exigências.  

11.1.3 - A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos 

implicará na desclassificação imediata da proponente no certame, sujeitando, inclusive 

a mesma às penalidades previstas neste Edital e, consequentemente, implicará na 

convocação dos próximos colocados que serão sujeitos à mesma análise. 

11.2 - Inexistindo interposição de recurso, e sendo positiva a avaliação da Comissão, a 

Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, e encaminhará o 

processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

11.3 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação 

e determinará a contratação. 

 

12 – DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora 

será convocado para firmar contrato ou retirar instrumento equivalente. 

12.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do 

contrato/documento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, ou retirá-lo, serão 
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convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato/documento equivalente. 

12.2 – O representante legal da empresa vencedora deverá assinar o contrato, dentro 

do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação para 

tal, através de contato telefônico ou por correio eletrônico (e-mail). 

12.2.1 – A assinatura do contrato implica no compromisso assumido pela empresa 

vencedora de entrega dos produtos /prestação dos serviços licitados. 

 

13 – PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.1 – O pagamento será efetuado em até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente a 

prestação dos serviços, acompanhados dos respectivos documentos fiscais, já 

deduzido o valor referente ao ISSQN, quando este seja devido no Município de 

Guaranésia, além do valor referente aos demais tributos incidentes (Contribuições 

Sociais, IR, etc.) quando a lei determine a retenção. Os pedidos de pagamentos deverão 

vir devidamente instruídos com a documentação necessária: 

13.1.1 - Atestado de recebimento dos serviços emitido pela Secretaria Solicitante. 

13.1.2 - Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal – Fatura 

13.1.3 – Comprovantes de Regularidade Fiscal (os mesmos não podem estar com suas 

validades vencidas): 

a) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Junto 

à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais; 

b) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 

c) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela Fazenda do 

Município do licitante. A certidão de regularidade deve englobar tanto os débitos 

mobiliários quanto os débitos imobiliários, podendo ser apresentada em certidão única, 

que abranja qualquer débito com o município, como em certidões distintas para os 

débitos mobiliários e imobiliários 

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST (Tribunal Superior 

do Trabalho). 

13.2 - O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou na Secretaria de 

Finanças a critério desta. 
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13.2.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento passará a contar da entrega das notas fiscais/faturas 

válidas. 

13.2.2 - As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas pelas dotações 

orçamentárias:  

Ficha Elemento/Dotação 

560 Manut. ativ. secretaria do prefeito / Outros serv. Terc. PJ 02.10.01 04.122.0052.2.005 / 33.90.39.99 

73 Manut. ativ. adm. Receitas / Outros serv. Terc. Pessoa jurídica / 02.20.01 04.129.0053.2.025  / 33.90.39.99 

97 Manut. ativ. contabilidade / Outros serv. Terc. Pessoa jurídica / 02.30.01 04.124.0055.2.027 / 33.90.39.99 

225 Manut. ativ. adm. Geral educação / Outros serv. Terc. PJ 02.60.01 12.122.0052.2.043 / 33.90.39.99 

 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Divisão de Licitação, Compras e Material, bem como o atraso e a inexecução, 

caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das 

seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

a) advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

b) suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal; 

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, pelo prazo não superior a 5(cinco) anos. 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do contrato, em favor da 

CONTRATANTE. 

14.2 - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a 

prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do 

contrato/documento equivalente ou deste edital, e, em especial, nos seguintes casos: 

a) recusa de prestar o objeto; 

b) prestação do objeto em desacordo com as especificações.  

14.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou 

não, de acordo com a gravidade da infração. 

14.4 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também, aplicada àqueles que: 

a) Retardarem a execução do pregão; 
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b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

14.5 - Na hipótese de multas, a CONTRATADA inadimplente será notificada para 

recolher aos cofres da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias, a importância das 

penalidades impostas. No caso de ser mantida a solicitação, será facultado à 

CONTRATANTE o recolhimento das multas por ocasião do pagamento, através de 

desconto e compensação no preço. 

14.6 - As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade 

poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa dependendo da gravidade do 

fato, conforme § 2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

14.7 – A aplicação da pena de advertência caberá ao gestor do Contrato e quanto às 

demais penalidades serão de competência da Secretaria contratante. 

14.8 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 

administrativo específico, sendo assegurado o direito de defesa prévia a fim de 

assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no inciso LV do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988. 

14.9 - O prazo para a apresentação de defesa prévia quanto às penalidades de 

advertência, multa e suspensão temporária do direito de licitar será de 5 (cinco) dias 

úteis e para a declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Municipal 

será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, de acordo com o que preconiza 

os parágrafos 2º e 3º, ambos do art. 87 da Lei 8.666/93. 

14.10 - As ocorrências relacionadas às contratações serão anotadas pelo representante 

da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º da Lei 8.666/93. 

 

15 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

15.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também, aplicada àqueles que: 

15.2 - Retardarem a execução do pregão; 

15.3 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

15.4 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

16 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS   
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16.1 - Os pedidos de esclarecimentos relacionados com este edital deverão ser feitos 

por escrito; serem devidamente assinados; escaneados em pdf e o arquivo com a 

solicitação de esclarecimento encaminhado à Pregoeira através do e-mail: 

licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br. 

16.1.1 – Será de responsabilidade da empresa consulente confirmar o 

recebimento de seu e-mail com o pedido de esclarecimento pela Prefeitura de 

Guaranésia através do telefone (35) 3555 – 1200. Tal se faz necessário para prevenir 

que eventuais falhas no sistema de envio/recebimento de e-mail impossibilitem a 

chegada do mesmo até a Prefeitura de Guaranésia, inviabilizando assim a resposta ao 

esclarecimento solicitado. A confirmação de recebimento do e-mail deverá ser 

solicitada através do retorno do e-mail original com a anotação da confirmação 

de seu recebimento. 

16.2 – O original do pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado para a Prefeitura 

de Guaranésia no endereço: PREFEITURA DE GUARANÉSIA – DIVISÃO DE 

LICITAÇÃO, localizada na Praça Rui Barbosa, 40, Centro– Centro, Guaranésia MG - 

CEP 37810–000. 

16.2.1 - Somente serão aceitos pedidos de esclarecimentos até 03(três) dias úteis antes 

da data da apresentação dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta 

Comercial”. 

16.2.2 - Não sendo feito neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos no 

edital são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos 

Documentos de Habilitação e da Proposta, não cabendo, portanto, às empresas 

participantes, direito a qualquer reclamação posterior.  

 

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

17.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais 

como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

17.3 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e 
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a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

17.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão 

do pregão, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro. 

17.5 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 

público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em 

todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente comprovado. 

17.6 – 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 da licitação sendo possível a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

17.7 - Se, durante a vigência do Contrato, for constatado que os preços estão superiores 

aos de mercado, caberá à Administração proceder à revisão dos mesmos ou instaurar 

novo procedimento licitatório, caso em que, obtendo preços inferiores, procederá à 

rescisão do mesmo. 

17.8 - A(s) EMPRESA(s) e ou PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS contratados deverão 

comunicar à Divisão de Licitação, Compras e Material, toda e qualquer alteração nos 

dados cadastrais, para atualização. 

17.9 - A impugnação ao Edital terá lugar nas condições de que dispõem os parágrafos 

I, II e III do Art. 41 da Lei nº. 8.666/93.  

17.9.1. A impugnação deverá ser protocolada exclusivamente na Divisão Municipal de 

Licitação, Compras e Material, localizada na Praça Rui Barbosa, 40 – Centro, 

Guaranésia MG - CEP 37810–000, no horário das 10h às 16h. 

17.9.2. Não serão aceitas impugnações enviadas via “fax”, internet ou qualquer outro 

meio de comunicação. 

17.10. Das decisões da Administração caberão recursos administrativos nos termos de 

que dispõem os artigos 109 e 110 da Lei nº. 8.666/93.  

17.11. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Procuradoria e Corregedoria 

Geral da Prefeitura Municipal de Guaranésia-MG. 
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17.12. Para dirimir controvérsias decorrentes deste edital o foro competente é o da 

Comarca de Guaranésia. 

 

Guaranésia, 26 de outubro de 2017 

 

 

Cláudia Neto Ribeiro 

Pregoeira 
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DECLARAÇÃO DE RETIRADA DO EDITAL 

 
  D E C L A R O, para os devidos fins e efeitos de direito que recebi o edital e 

demais anexos, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 133/20177, cujo objeto é a prestação 

de serviço de fornecimento, implantação e locação de Sistema de Gestão Pública. A 

entrega dos envelopes se dará até às 08h45min de 29/11/2017, devendo ser protocolado na 

Divisão Municipal de Patrimônio, Protocolo e Serviços Gerais, e a abertura será às 9h, do 

dia 29 de novembro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Guaranésia/MG, na Divisão 

Municipal de Licitação, Compras e Material. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 
............................. de ............... de ...... 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ________________________________________ 

CNPJ:_____________________________________________________________ 

ENDEREÇO DA EMPRESA ____________________________________________ 

NOME COMPLETO  

DO REQUERENTE___________________________________________________  

CPF ou RG Nº DO REQUERENTE_______________________________________ 

TELEFONE DA EMPRESA N.º: (_____) __________________________________ 

FAX DA EMPRESA Nº: (_______) _______________________________________  

Email: _____________________________________________________________        

 

ASSINATURA_______________________________________________________ 

 
Sr. Licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Guaranésia e essa empresa, solicito que 
V.S. preencha o recibo de retirada do edital e remeta a Prefeitura de Guaranésia, por meio de e-
mail, conforme abaixo: 
 

Enviar para o e-mail: 

licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 
A não remessa do recibo, ou o recibo preenchido incorretamente, impedirá a Prefeitura de 
Guaranésia de comunicar diretamente as empresas, eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão nº: 
133/20177 

Unidade Requisitante: Secretarias Municipais 
Data da Abertura: 29 de 
novembro de 2017- 9 h 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento, implantação e locação 

de Sistema de Gestão Pública. 

 

 

1. DO SERVIÇO. Prestação de serviço de fornecimento, implantação e locação de Sistema de 

Gestão Pública, assim disposto:  

→ Serviço Técnico:  

• Migração, implantação, configuração e parametrização conforme 

procedimentos da Administração Municipal;   

• Capacitação dos usuários.  

→ Licença de uso dos sistemas de gestão de: 

1. Contabilidade pública;  

2. Planejamento municipal;  

3. Compras;  

4. Patrimônio;  

5. Folha de pagamento;  

6. Arrecadação e fiscalização de tributos municipais;  

7. Escrituração fiscal do ISS via internet;  

8. Controle de nota fiscal eletrônica via internet;  

9. Tesouraria;  

10. Estoque;  

11.  Protocolo;  

13.  Gestão educacional;  

14.  Frotas;  

15.  Controle financeiro;  

16.  Portal Transparência; 

17.  Informações Gerenciais; 

19.  Portal do Servidor; 

20.  Portal do Contribuinte; 

21.  Promoção Social; 

→ Suporte Técnico:  
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• Assessoria Técnica “in loco”, após a migração, implantação e treinamento do pessoal. 

240 horas anuais limitada a 50 horas mensais;  

• Atendimento virtual ou por telefone sempre que solicitado, com a 

resposta/solução/procedimento no prazo máximo de 48 horas.   

 

2. MEMORIAL DESCRITIVO. Descrição de cada módulo de sistema de gestão: 

2.1. SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA:  

O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e 

possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e 

a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões.  

Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em 

partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os 

artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro Diário.  

Possibilitar a integração com o Sistema de Compras.  

Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas 

Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim 

Financeiro Diário.  

Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 

4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução do Tribunal de Contas.  

Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial 

e de Compensação.  

Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento.  

Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original.  

Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.  

Possibilitar o registro de subempenhos sobre o empenho Global.  

Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não 

inscrição em Restos a Pagar.  

Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação.  

Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em 

contrapartida com várias Contas Pagadoras.  

Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de 

Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da 

prestação de contas.  

Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas 

a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica.  
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Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de 

pagamento, fazendo os lançamentos necessários.  

Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra orçamentário como no 

orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro.  

Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, 

Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.  

Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita 

orçamentária, em rubrica definida pelo usuário.  

Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de 

cancelamento, quando for o caso.  

Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração 

do resultado.  

Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos.  

Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho.  

Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o balancete 

financeiro da prefeitura.  

Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho.  

Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.  

Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das decorrentes de 

créditos adicionais especiais e extraordinários.  

Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações.  

Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e subempenhos.  

Registrar anulação parcial ou total de empenho.  

Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações.  

Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência 

do exercício.  

Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 

insuficiente para comportar a despesa.  

Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.  

Possibilitar consultar ao sistema sem alterar o cadastro original.  

Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período 

de tempo e outros de interesse do Município.  

Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de 

interesse do Município.  
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Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não 

esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já 

iniciado.  

Emitir Notas de Empenho, subempenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar, 

Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo 

e/ou aleatoriamente.  

Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extra 

orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas operações.  

Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho.  

Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a 

emissão de relatórios das despesas por tipo.  

Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e 

detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado.  

Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de 

Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários.  

Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de 

diversas fontes para um mesmo decreto.  

Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo cotas 

mensais e limitação de empenhos.   

Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência 

do exercício, e com possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso.   

Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 

insuficiente para comportar a despesa.   

Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.   

Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período 

de tempo e outros de interesse do Município.   

Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de 

interesse do Município.   

Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos 

ou lançamentos indevidos.  

Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de 

empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 04 de maio de 2000.  

Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o art. 13 da Lei 

101/00 – LRF de 04 de maio de 2000.  

Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e 

que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.  
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Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução.  

Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas 

configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.  

Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 

275/00.  

Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem 

Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação 

de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados.  

Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento.  

Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos 

administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.  

Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar 

os arquivos para o Tribunal de Contas.  

Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.   

Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste.  

Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria 

da Receita da Previdência.  

Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Manual 

de Procedimentos da Receita Pública da STN.  

Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com 

a Portaria 916 do Ministério da Previdência Social, com emissão dos respectivos demonstrativos.  

Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.  

Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a despesa 

fixada e realizada.  

Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de 

efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor.  

 

2.2. SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Este sistema deverá permitir a elaboração da proposta para o Plano Plurianual, para a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e para a Lei Orçamentária Anual, possibilitando a consolidação dos 

dados dos órgãos da Administração Direta e Indireta, devendo: 

Permitir cadastrar as orientações do governo para elaboração do plano plurianual  

Permitir a configuração da máscara das fontes de recursos, grupo e especificação.  

Permitir a configuração das assinaturas nos relatórios.  

Permitir cadastrar e configurar informações adicionais para atender necessidade específica em 

alguns cadastros.  
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Permitir gerar arquivos para prestação de contas para o Tribunal de Contas do estado.  

Possibilitar a configuração de seleção para emissão dos relatórios.  

2.2.1. Plano Plurianual (PPA): 

Permitir a definição de macro objetivos a serem utilizados nos programas do Plano Plurianual.  

Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: origem (novo, substituto ou 

continuação), tipo do Programa, macro objetivo, horizonte temporal e denominação.  

Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com: indicadores e índices esperados, 

órgão e gerente responsável, público alvo.  

Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes 

informações: tipo da ação (projeto/atividade/operações especiais), tipo do orçamento 

(fiscal/seguridade social/investimentos de estatais), unidade de medida, quando necessário, 

produto, quando necessário, título e finalidade.  

Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA, bem 

como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas.  

Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas 

audiências públicas.  

Cadastrar Cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a disponibilidade dos recursos 

do orçamento e orientações no que diz respeito ao ambiente macroeconômico esperado no 

período de implementação do Plano Plurianual.  

Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 

arrecadado, e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.  

Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 

gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.  

Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.  

Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino.  

Permitir efetuar o planejamento das despesas possibilitando: identificar o programa e ação, 

informar as metas financeiras com a indicação da fonte de recursos, informar as metas físicas a 

serem alcançadas durante a execução do programa.  

Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual.  

Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual.  

Permitir cadastrar avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e seus 

macro objetivos.  

Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, tal 

como: Em andamento, concluído, paralisado.  

Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos de Despesas.  

Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos de Despesas.  
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Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que possam interferir na 

implantação do programa ou ação e também registrar providências a serem tomadas referentes 

a cada restrição.  

Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.  

Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.  

Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.  

Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual.  

Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.  

Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.  

Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.  

Possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais.  

2.2.2.  Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO): 

Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.  

Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto, definindo as metas 

físicas e as metas financeiras com identificação da fonte de recurso.  

Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA.  

Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes.  

Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras à fundos.  

Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 

gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.  4.2.2.7. Cadastrar metodologias de 

cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser arrecadado, e as medidas a 

serem tomadas para realizar a arrecadação.  

Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO.  

Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo e as formas de compensação da 

renúncia.  

Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou despesa, com as 

previsões definidas no PPA.  

Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações.  

Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo e a providência a ser tomada para o risco.  

Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento mensal destas 

projeções.  

Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e da despesa com possibilidade de 

agrupamento por fonte de recurso.  

Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção pelo tipo da 

transferência.  

Emitir os anexos nos moldes da Lei nº. 4.320/64:  
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Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas.  

Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.  

Anexo 3 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.  

Anexo 4 – Funções e sub-funções de Governo.  

Anexo 5 – Programa de Trabalho do Governo.  

Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).  

Anexo 7 – Demonstrativo da Despesa por Funções, sub-funções e Programas conforme Vínculo.  

Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Demonstrativo da Evolução da 

Receita e Demonstrativo da Evolução da Despesa.  

Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – 

MDE.  

Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde.  

Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF):  

Demonstrativo I - Metas Anuais.   

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício  

Anterior.  

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 03 (três) 

Exercícios Anteriores.  

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido.  

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de  

Ativos.   

Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS.   

Demonstrativo VI. A - Projeção Atuarial do RPPS.   

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.   

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.  

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das 

Receitas.  

Anexo I.A - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas. -- Anexo II - 

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas.  

Anexo II.A - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas.  

Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário.   

Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal.  

Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida.  

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.  

Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.  
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Permitir copiar dados de outras LDO’s possibilitando escolher: Despesas (Prioridades), Receitas, 

Transferências Financeiras, Renúncias e Compensação das Receitas, Expansão e 

Compensação das Despesas, Metodologias de cálculo, Resultado Nominal, Riscos Fiscais, e 

Projeções Atuariais.  

Permitir copiar as receitas e despesas definidas no PPA, com a opção de efetuar o detalhamento 

das Contas de receita e de despesa, Fontes de recursos e Definição dos valores para as metas 

financeiras e físicas.  

2.2.3. Lei Orçamentária Anual (LOA): 

Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.  

Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA.  

Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária responsável 

pela arrecadação.  

Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da ação que pertence a 

cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua codificação diferente.  

Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do localizador de 

gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores.  

Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos os órgãos da Administração Direta 

e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida).  

Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por fonte de 

recurso.  

Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: Despesa, Órgão, 

Unidade e Programa.  

Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras.  

Emitir os seguintes anexos, nos moldes da Lei 4.320/64:  

Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas.  

Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.  

Anexo 3 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.  

Anexo 4 – Funções e Sub-funções de Governo.  

Anexo 5 – Programa de Trabalho do Governo.  

Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).  

Anexo 7 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme Vínculo.  

Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Demonstrativo da Evolução da 

Receita - Demonstrativo da Evolução da Despesa.  

Permitir copiar dados de outras Leis Orçamentárias Anuais.  
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Permitir copiar as receitas e prioridades definidas na LDO, possibilitando o detalhamento de pelo 

menos, contas de receita, contas de despesa, fontes de recursos e valores para as metas 

financeiras.  

Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como: Demonstrativo das Receitas e 

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Demonstrativo das Receitas 

de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde e Demonstrativo da Despesa com Pessoal.  

Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.  

 

2.3. SISTEMA DE COMPRAS.  

Possuir cadastro de materiais com no mínimo: grupo e classe, descrição sucinta e detalhada, 

classificação do tipo perecível, estocável, consumo, permanente, combustível e o tipo do 

combustível. 

Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais utilizando código com grupo, 

classe e máscara; código sequencial; código sequencial com grupo e classe.  

Visualizar no cadastro a data, quantidade, preço e fornecedor da última compra do material 

selecionado.  

Permitir consulta do material selecionando palavra chave e por grupo e classe.  

Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral/CRC, 

controlando a sequência do Certificado.  

No CRC deve constar todos os dados cadastrais, o ramo de atividade e a documentação 

apresentada com suas respectivas datas de vencimentos.  

Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos 

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

vencidas/por vencer.  

Permitir o registro e acompanhamento de avaliações e desempenho dos fornecedores, alertando 

o usuário quando o fornecedor estiver com situação desfavorável.  

Controlar as solicitações de compra por setor/unidade administrativa, não permitindo que 

usuários de outros setores acessem e cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro 

de custo.  

Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.  

Permitir cadastrar mais de uma despesa na solicitação de compra.  

Permitir controlar a compra direta, acompanhando o processo desde a solicitação até a entrega 

do bem ao seu destino.  

Possuir rotina para anulação da compra direta.  

Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais e serviços via sistema.  
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Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para 

um novo processo licitatório ou para compra direta automaticamente.  4.3.16. Controlar as 

quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de 

forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente.  

Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios, com as seguintes fases: julgamento, 

publicação, registro das de atas, deliberação, mapa comparativo de preços, interposição de 

recurso, anulação, revogação, parecer jurídico, homologação e adjudicação, autorizações de 

fornecimento e contratos e aditivos.  

Permitir o cadastramento de comissões: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, 

informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas data de 

designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas.  

Registrar os processos licitatórios contendo no mínimo os seguintes dados: número, objeto, 

modalidade de licitação, as datas de abertura e recebimento dos envelopes, indicando se o texto 

do edital já foi cadastrado ou não.  

Gerar arquivo com os itens para coleta de preços e para processo licitatório a ser disponibilizado 

aos fornecedores para digitação da proposta de preço em cada item, possibilitando, também, a 

leitura do mesmo arquivo com os preços informados para preenchimento automático no cadastro 

das propostas.  

Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, 

visualizando a situação do fornecedor para cada item do processo (vencedor, perdedor, não 

cotou).  

Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de mesma natureza com dispensa de 

licitação, para que não ultrapasse os limites legais.  

Possibilitar controlar os gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 

preestabelecidos.  

Permitir montar os itens do processo licitatório, da compra direta e da coleta de preços por lotes.  

Sugerir o número da licitação sequencial, e por modalidade, permitindo numeração manual.  

Permitir gerar um processo administrativo e de compra a partir da coleta de preços, tendo como 

base para o valor máximo do item, o preço médio e o menor preço cotado na coleta de preços.  

Gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a realização periódica 

de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão sendo praticados 

atualmente pelos fornecedores.  

Registrar a rescisão do contrato e aditivo, informando, no mínimo, os campos: motivo da 

rescisão, fundamento legal, data da rescisão e da publicação, imprensa oficial em que foi 

publicado, valor da multa e indenização.  
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Permitir o registro da contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar 

de fornecer o material e de executar os serviços.  

Possuir histórico do contrato, permitindo a seleção do tipo de histórico (acréscimo, diminuição, 

equilíbrio, rescisão ou outros) e também, possibilitar a visualização do tipo de alteração (bilateral 

ou unilateral).  

Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação (pago, 

vencido ou a vencer).  

Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando também a situação 

(entregue, vencido a vencer).  

Permitir a emissão da autorização de compra e de serviços, filtrando por setor/ unidade 

administrativa, fornecedor e dotação.  

Permitir que os itens do processo sejam separados por setor/ unidade administrativa com suas 

respectivas quantidades, possibilitando ainda, a separação por despesa.  

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

classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).  

Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina 

de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.   4.3.37. Possibilitar a emissão da 

ata do pregão presencial e histórico dos lances.  

Controlar o tempo entre os lances por meio de um cronômetro, para o pregoeiro pausar e iniciar 

a contagem do tempo.  

Possibilitar a informação das datas dos vencimentos da compra direta para geração dos 

empenhos com suas parcelas.  

Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação.  

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

empresa de pequeno porte e empresa de médio porte de acordo com lei complementar 123/2006.  

Possuir modelos de textos de editais e contratos no banco de dados.  

Permitir criar modelos de editais, contratos, autorização de compras.  

Dispor a Lei de Licitações (8.666/93) para eventuais consultas diretamente no sistema.  

Emitir relação de abertura das licitações, informando a data de abertura da licitação, horário da 

abertura, o nº. da licitação, a modalidade, o tipo, os membros da comissão responsável pela 

abertura e o objeto a ser licitado.  

Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo:  

Termo de abertura e autorização do processo licitatório;  

Parecer jurídico e contábil;  

Publicação do edital;  

Atas das sessões de julgamento do Processo Licitatório  
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Atas do pregão;  

Emissão de contratos;  

Notas de autorização de fornecimento;  

Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98;  

Demonstrativo das compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93.  

Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento e 

termos aditivos de Contratos.  

Possibilitar a geração de arquivos para o TCE/SP.  

Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.   

Permitir a integração com sistema de contabilidade pública:  

Atualizar dados cadastrais de fornecedores, despesas e outros dados relacionados.  

Não permitir utilizar dotação sem saldo contábil.  

Bloquear valor da despesa previsto no processo licitatório, na compra direta ou termo Aditivo.  

Desbloquear saldo remanescente da despesa na geração do último empenho do processo.  

Gerar empenhos e liquidações.  

Possuir rotina de integração com sistemas tributários para informar os débitos quando informar 

o contribuinte para participar do processo licitatório ou compra direta.  

Possuir rotina de integração com sistemas de Almoxarifado para gerar entrada de material, 

visualizando pelo sistema de Compras a movimentação de entrada no estoque.  

Possuir rotina de integração com sistemas de patrimônio para gerar a entrada de bens no 

patrimônio público, sem necessidade de re-digitação.  

Possuir rotina de integração com sistemas de frotas, compartilhando informações de materiais, 

fornecedores e centros de custos.  

 

2.4.  SISTEMA DE PATRIMÔNIO. 

Ter cadastro para os bens móveis e imóveis, com a identificação dos bens recebidos em doação, 

em comodato, permuta e outras incorporações.  

Possuir campo no cadastro para informar processo licitatório, empenho e fornecedor do bem.  

Possuir campo no cadastro para informar o estado de conservação do bem.  

Possuir campo no cadastro para informar a moeda da aquisição e permitir sua conversão para 

moeda atual.  

Possuir campo no cadastro para armazenar e visualizar a imagem do bem.  

Permitir a inclusão de novos campos no cadastro do bem para registro de informações adicionais.  

Visualizar no cadastro as seguintes situações do bem: ativo, baixado, comodato, locado ou 

cedido.  
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Visualizar no cadastro o valor de aquisição, o valor total de depreciações e valorizações e o valor 

atualizado.  

Possuir campo no cadastro para informar o valor mínimo residual.  

Cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações.  

Permite vincular à conta contábil e natureza do bem.  

Permitir cadastrar contas patrimoniais e classificá-las por bens móveis e Imóveis.  

Possuir cadastro para conversão de moedas/indexadores e atualizar automaticamente o valor 

do bem ao cadastrá-lo.  

Permitir informar o arrendamento para os bens imóveis.  

Permitir a reavaliação (valorizações/depreciações) dos bens de forma individual e geral.  

Possuir configuração para reavaliação periódicas (mensal, bimestral, trimestral, semestral e 

anual) dos percentuais.  

Simular a depreciação natural dos bens desde sua aquisição até a data atual.  

Permitir o estorno de correções feitas indevidamente.  

Permitir o controle de transferência de bens entre os demais setores deste órgão, inclusive com 

os seus responsáveis.  

Permitir cadastrar contas do tipo crédito/débito e classificá-las por bens móveis e imóveis.  

Permitir cadastrar seguradoras.  

Permitir cadastrar apólices de seguros, informando valor de franquia e valor segurado.  

Bloquear a movimentação dos bens durante o inventário.  

Não permitir alteração no valor original do bem cadastrado, 

Efetuar baixas múltiplas por contas, departamentos, unidade administrativa e bens, informando 

o ato legal que originou esta baixa.  

Controlar o envio do bem para manutenção, informando data de envio e previsão de retorno, tipo 

de manutenção: corretiva e preventiva, valor do orçamento.  

Gerar a transferência do bem para outra unidade administrativa após voltar da manutenção.  

Manter o registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas no 

exercício, possibilitando a emissão de relatório por período.  

Permitir visualizar as movimentações por setor.  

Efetuar depreciações anuais por conta, por natureza.  

Emitir o relatório de baixas de bens filtrando por período, por conta, por unidade administrativa.  

Emitir relatório identificando o bem, último valor, conta ao qual ele pertence, o responsável pelo 

bem, número patrimonial e a data de aquisição.  

Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável.  

Emitir relatório de reavaliações (Valorização/Depreciação) de bens filtrando por bem, por conta, 

unidade administrativa e por período.  
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Emitir relatório com a movimentação das contas dos bens por período, possibilitando visualizar 

o saldo anterior ao período, total de entradas, total de saídas e saldo atual da conta.  

Emitir relatório com bens a inventariar para conferência de sua localização por responsável e 

unidade administrativa.  

Emitir relatórios dos bens em inventário, termo de abertura e encerramento do inventário.  

Permitir a geração e leitura de etiquetas com código de barra  

Emitir relatório dos bens que estão ou que voltaram da manutenção, filtrando pelo fornecedor e 

pelo motivo da manutenção.  

Possuir rotina para importar imagem do bem, armazenando-a no banco de dados.  

Enviar, periodicamente, por e-mail, a relação dos bens a cada responsável para conferência.  

Enviar, por e-mail, comunicado da transferência de bens para o responsável.  

 

2.5.  SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 

Possuir cadastro único de pessoas para todas as rotinas deste sistema e do de Recursos 

Humanos.  

Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de 

pessoas.  

Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e para da relação 

de dependência para o IRRF.  

Controlar a lotação e localização física dos servidores.  

Ter cadastro ilimitado de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme 

Portaria Nº. 1.121, de 8 de Novembro de 1995. 

Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor 

automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.  4.5.7. Registrar 

automaticamente as movimentação de pessoal referente à admissão, demissão ou exoneração, 

rescisão, prorrogação de contrato, alterações salariais e de cargo, férias, aposentadoria, 

afastamento, funções gratificadas exercidas, através da informação do ato.  

Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço prestado.  

Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o 

gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.  

Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou 

está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.  

Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período 

de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos.  
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Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e 

centro de custos.  

Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.  

Permitir configurações de férias por cargo.  

Controlar a escolaridade mínima exigida para o cargo.  

Controlar os níveis salariais do cargo.  

Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria.  

Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do TCE-SP.  

Registrar requerimentos de aposentadorias e pensões.  

Ter controle de pensionistas por morte ou judicial.  

Registrar a concessão de benefícios de pensão, através da informação do ato.  

Calcular automaticamente o valor da pensão, cancelando-o se informado a data de seu término.  

Permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado.  

Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, 

definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade. 

(INSS, IRRF, salário família, entre outras).   

Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como 

automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.).  

Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto dos 

servidores municipais.  

Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão.  4.5.28. Permitir a 

configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, com códigos a serem 

gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.  

Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens percebidas pelos 

servidores.  

Possibilitar a configuração de afastamentos.  

Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.  

Permitir deixar gravado a seleção/filtragem de relatórios rotineiros.  

Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo complementar, 13º salário 

adiantado e integral.  

Permitir cálculo automático de rescisão com prazo determinado.  

Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas.  

Possuir controle de faltas para desconto no pagamento das férias.  

Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias.  

Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.  

Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.  
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Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias utilizando a mesma 

matrícula do funcionário.  

Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário integral, de férias e 

rescisórias, para a competência atual ou futura, sem gerar os encargos sociais para o cálculo 

simulado.  

Registrar o histórico salarial do servidor.  

Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do plano de cargos.  

Permitir a inclusão e alteração de proventos e descontos lançados de modo fixo, em um período 

determinado, em qualquer tipo de cálculo da folha.  

Calcular automaticamente todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal, como 

IRRF, FGTS, salário família e previdência.  4.5.46. Emitir relatórios com resumo, extrato mensal 

e líquido da Folha.  

Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal.  

Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP, e arquivos retificadores (RDE, 

RDT, RRD).  

Possuir cadastro para processos judiciais e reclamatórios trabalhistas dos funcionários com 

geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650.  

Possibilitar informação para SEFIP dos autônomos, inclusive com percentual diferenciado no 

caso de transporte.  

Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de 

interesse da entidade.  

Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês 

(CAGED).  

Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para 

previdência federal, estadual e/ ou municipal, Permitir a emissão de formulário para 

preenchimento, caso não haja informações de todas as competências necessárias.  

Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em 

férias, 13º salário ou rescisão de contrato.  

Emitir comparativo de valores, líquidos, de proventos e descontos, de situações dos servidores 

entre duas competências, inclusive com anos diferentes.  4.5.56. Permitir a configuração dos 

proventos e descontos que devem compor os valores de cada um dos campos do comprovante 

de rendimentos.  

Emitir dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e ficha financeira.  

Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de rendimentos.  
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Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período 

determinado pelo usuário. Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do 

comprovante de rendimentos.  

Permitir consulta única do histórico funcional do servidor, com todos os seus contratos, 

mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, afastamentos, atestados, faltas, 

férias e períodos trabalhados.  

Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário 

possa gerar os relatórios anuais.  

Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos empenhos 

da folha de pagamento e respectivos encargos patronais, com emissão de resumo para 

conferência.  

Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores 

contratados a época, conforme instruções da CAIXA.  

Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo sistema, 

permitindo inclusive a inserção de comentários.  

Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário 

possa gerar os relatórios anuais.  

Possuir processo de progressão salarial automatizado.  

Controlar a progressão funcional e promoções de cargos e manter as respectivas informações 

registradas no histórico funcional do servidor com os atos publicados para cada servidor ao longo 

de sua carreira.  

 

2.6. SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

Permitir que os tributos sejam parametrizados conforme a legislação municipal, quanto à sua 

fórmula de cálculo, multa, correção e juros.  

Possuir cadastros de ruas, bairros e distritos.  

Possuir cadastros de bancos, agências e moedas.  

Possuir cadastros de atividades econômicas, planta de valores, fiscais, e documentos fiscais.  

Possuir o cadastro de imobiliárias para possibilitar o relacionamento com os imóveis.  

Possuir cadastro único em todos os módulos que compõe o sistema de arrecadação.  

Possibilitar o cadastro de cartórios para o relacionamento e utilização no cadastro de ITBI.  

Possibilidade de verificar o histórico das alterações cadastrais de contribuintes, imobiliário e 

mobiliário, com emissão de relatório, filtrando por usuário, por data e por processo de alteração.   

Possuir cadastro de imóveis urbano e rural, configurável conforme boletim cadastral da 

Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas 

e textos a qualquer momento.  
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Possuir cadastro configurável para as vistorias de imóveis e empresas.  

Controlar o acesso dos usuários aos módulos e funções.  

Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo variar de 

ano para ano e também de receita para receita.  

Permitir que a Planta de Valores seja configurável baseada no BCI e na localização do imóvel.  

Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.  

Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM) e com indexadores para 

intervalos de datas.  

Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informações sobre econômicos e 

contribuintes.  

Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo resumos por 

tipo de isenção/imunidade de cada receita.  

Permitir o controle das receitas de taxas, impostos e Contribuição de Melhorias conforme 

legislação municipal.  

Cadastrar observações para contribuinte, imóveis, dívidas e receitas diversas (solicitação de 

serviço).  

Possibilitar verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário (econômico), 

impedindo, por exemplo, que um imóvel construído fique sem área da construção.  

Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário e mobiliário.  

Permitir o controle de obras e construção civil, informando se for do tipo Ampliação/Reforma, 

Construção ou Demolição, e se for o caso gerar um novo imóvel ou alterar o já existente.  

Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se, inclusive o habite-se 

parcial.  

Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês 

e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado.   

Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.   

Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral.  

Calcular os tributos municipais, pertinentes a cada cadastro técnico, utilizando dados informados 

na tabela de parâmetros, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo e ainda 

permitir cálculos ou recalculo individuais ou de um grupo de contribuintes.  

Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.  

Possibilitar que seja feito cálculo simulado, baseado no histórico de alterações, exercícios 

anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do 

exercício solicitado.  

Ter configuração para mensagens de carnê.   

Possibilitar a configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário.  
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Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via, imprimindo opcionalmente 

algumas parcelas.   

Ter o controle de emissão de 2ª via com acréscimo de taxa por emissão.  

Possibilitar a emissão de parcelas para pagamento através das janelas de consultas.  

Possibilitar a emissão de carnês do IPTU por imobiliária.  

Controlar entrega e devolução de carnês e notificações impressos, informando a forma e data 

da entrega e/ou devolução.  

Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros.  

Emitir etiquetas e notificação de lançamento, endereçadas aos contribuintes que tiverem 

lançamentos.  

Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e devolvidas.  

Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do nome, 

CNPJ/CPF.  

Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa; 

Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em abertos ou 

cancelados).  

Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.  

Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este 

possui débitos ou está em dívida ativa.   

Possibilitar a simulação do cálculo do ITBI, para apreciação do contribuinte, sem gerar o 

lançamento do imposto.  

Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador.  

Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel de proprietário diferentes para mais compradores.  

Controlar ITBI de imóvel arrematado em leilão.  

Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos 

pelos Bancos.   

Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras.  

Possuir relatórios com resumos de dívidas vencidas e a vencer, situação do cadastro, resumo 

da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador, de cancelamentos, de 

classificação da receita de acordo com plano de contas da Prefeitura, de pagamentos e de 

estorno de pagamento.  

Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa.  

Controlar a dívidas ativa, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e 

número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais.  

Emissão do livro de dívida ativa com os contribuintes inscritos.  

Permitir parametrização dos textos da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da Petição inicial.  
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Emissão da CDA junto com a Petição através de única rotina para facilitar a composição do 

processo de execução fiscal.  

Controlar a execução fiscal da dívida ativa.  

Possibilitar o controle de saldos das dívidas durante o período informado, verificando suas 

movimentações.  

Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as 

receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, re-parcelamentos 

e pagamentos.  

Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os débitos, dividas ativa e parcelas de 

dividas que o contribuinte estiver devendo.  

Possibilitar a emissão de relatório com a posição da dívida ativa em determinada data.  

Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do exercício e da 

dívida ativa.  

Conter rotina configurável de parcelamento da Dívida Ativa, podendo parcelar várias receitas, 

outros parcelamentos e dívidas executadas, conceder descontos legais através de fórmulas, 

determinar valor mínimo da parcela.  

Possibilidade de incluir no parcelamento da dívida ativa, honorários advocatícios, juros de 

financiamento, valor de reforço de parcela, correção pré-fixada, taxa de e expediente.  

Possibilitar a contabilização dos valores das deduções (descontos, anistias, cancelamentos) 

juntamente com os valores das receitas arrecadadas.  

Permitir relacionamento entre documentos fiscais com atividades, infrações e notificações para 

programação de ações fiscais e apurações fiscais.  

Ter um controle da apuração dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto foi 

declarado e quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença 

apurada, com o devido acréscimo e notificação fiscal.  

Gerar a notificação fiscal no momento da apuração de lançamentos, podendo ser por parcela, 

por exercício e por atividade.  

Possibilidade de gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.  

Possibilitar o controle de denúncias fiscais.  

Possibilitar o controle de requerimento para baixa e suspensão de atividades.  

Possuir configuração para baixa de atividade com geração da taxa de expediente para execução 

do processo.  

Permitir o cadastro e controle dos processos fiscais para mobiliário, imobiliário e ambulantes.  

Emissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de 

Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, 
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Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, 

Notificação Fiscal, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal.  

Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal.  

Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para automaticamente cancelar, prescrever, 

suspender e anistiar a dívida ativa, com seus respectivos registros.  

Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar ou 

não os documentos de arrecadação.  

Emitir relatório para conferência após as baixas.  

Emitir relatório com os descontos concedidos no pagamento de tributos.   

Possibilitar a baixa de débitos/dívidas, unificados para parcelamento, de forma proporcional ou 

quitando primeiramente os débitos/dívidas mais antigos.  

Possibilitar o lançamento de Incentivos Fiscais para Imóveis, Econômicos ou Atividades 

definindo data de início e de termino do incentivo.  

Possuir relatório, por edital e por rua, do valor lançado para Contribuição de Melhoria, mostrando 

a situação de cada contribuinte.  

Possibilitar a suspensão de notificações e autos de infração, bem como controlar suas 

movimentações durante o processo.  

Possibilitar a suspensão de lançamentos total e parcial, sendo esta de algumas receitas, com 

registro da movimentação.  

Prorrogar automaticamente a data de vencimento de receitas lançadas.  

Filtrando por tipo de receita, por data de vencimento, por parcela, por contribuinte e por ano, 

demonstrando a data de vencimento anterior e a data do novo vencimento para conferência.  

Gerar lançamento automático no pagamento efetuado a menor, possibilitando configurações 

diferenciadas por receita.  

Possibilitar o cadastramento de solicitação de Autorização para Impressão de Documento 

Fiscal/AIDF.  

Emitir o termo de AIDF.  

Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas.  

Possibilidade de controlar a emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da fazenda.  

Registrar o período de validade da AIDF.  

Emitir relatório de liberação de AIDF  

Possibilitar o vínculo de notas fiscais, contas bancárias e materiais utilizados em obras, nas 

competências, facilitando apuração fiscal dos lançamentos.  

Permitir controle do quantitativo de notas e valores das notas fiscais avulsas para cálculo de 

Imposto de Renda e demais tributos municipais.  
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Visualizar em gráfico as receitas lançadas, arrecadadas, Isentas, inscrita em Dívida, Dívida em 

aberto e em execução fiscal.  

Visualizar em gráfico o valor lançado por tipo de receita comparado com sua arrecadação.  

Visualizar em gráfico o quantitativo de auto de infração emitido.    

Visualizar em gráfico o valor de auto de infração lançado comparado com o arrecadado.  

Visualizar em gráfico o valor corrigido inscrito em dívida ativa: anual e acumulado anualmente.  

Visualizar em gráfico a localização do imóvel  

Emitir gráficos por tipo de características do mobiliário e do imobiliário.  

Possibilitar a importação de arquivos do Simples Nacional.  

Possuir alerta quando for excluir Microempreendedor Individual cadastrado no Simples Nacional.  

Ter controle das empresas, optantes do Simples Nacional, controlando período de vigência da 

opção, conforme lei complementar 123/2006, para não gerar lançamento do ISS, com relatório 

das empresas optantes.  

Permitir registrar o envio da Dívida ativa para protesto, com emissão de relatório para consulta.  

Possibilitar a integração com sistema de Geoprocessamento para transferência de informações.  

Poder integrar com o sistema do Tribunal de Justiça possibilitando a execução fiscal de forma 

virtual, isto é, as certidões e petições são remetidas ao fórum por meio eletrônico e com 

assinatura digital.  

Enviar aviso para e-mail do proprietário, informando a quitação do IPTU com código do imóvel, 

data do pagamento e valor.  

Possibilitar, após a configuração de layouts de importação/exportação, a integração com o 

sistema de cartório com envio dos dados cadastrais do imóvel e de pessoas para gerar ITBI web 

no cartório, bem como controlar sua liberação.  

Possibilitar rotina para integração com sistemas de contabilidade pública municipal, permitindo, 

após a configuração de layouts de importação/exportação, o lançamento automático dos 

pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis.  

Possibilitar a integração com sistemas de tesouraria, efetuando, após a configuração de layouts 

de importação/exportação, baixa automática pelo pagamento de tributos e da dívida ativa.  

 

2.7. SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ISS VIA INTERNET 

Disponibilizar meios para que o contribuinte envie, via internet, a obrigação tributária acessória 

(escrituração de serviços prestados e tomados) e a obrigação tributária principal (pagamento do 

ISS), manual, informando os documentos fiscais individualmente, e através de arquivo de 

sistemas de escrita fiscal/contábil, utilizados por empresas e escritórios de contabilidade com 

todos os documentos a serem declarados.  
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Possibilitar a escrituração, com acesso seguro, de documentos fiscais e ou cupons fiscais 

emitidos e recebidos, contendo necessariamente: razão social do declarante/contribuinte; 

CNPJ/CPF; endereço completo; número do Cadastro Municipal Mobiliário, quando tiver; número 

e data de emissão do documento fiscal; valor dos serviços prestados e/ou tomados e atividade 

exercida, em conformidade com a lista de serviços.  

Possibilitar a escrituração com suas particularidades tributárias para: prestadores de serviços, 

tomadores de serviços sujeitos ou não à substituição tributária, serviços eventuais, não 

enquadrados no cadastro mobiliário; escolas, academias de ginástica, hotéis, motéis, 

estacionamentos, teatros, salas de espetáculo, entre outros, cujo tomador de serviço é pessoa 

física; escritórios contábeis, possibilitando escrituração de todos os seus clientes (prestador/ 

tomador de serviços), com e sem movimentação; condomínios; construção civil, possibilitando o 

abatimento de despesas referente a materiais empregados na obra e serviços terceirizados; 

instituições financeiras, possibilitando a importação do plano de contas COSIF.  

Deverá disponibilizar meios para que a Administração Municipal verifique as informações 

enviadas pelos contribuintes por meio das Declarações, tais como: serviços prestados por 

Empresas de fora do Município, serviços prestados por Empresas locais, serviços prestados fora 

da Cidade por Empresas locais, relação dos serviços com maiores arrecadações/declarações, 

comparativo entre serviços prestados e tomados para procedimentos fiscais.  

Possibilitar a declaração simplificada informando previamente apenas o mês de competência, a 

atividade e o valor, com emissão da Guia de Recolhimento do ISS, para obrigação posterior da 

escrituração de todas as notas fiscais referentes a esta competência.  

Registrar os dados de usuário, data e hora nos processos de transmissão de dados e acessos 

às funções do sistema.  

Possuir obrigatoriamente assinatura digital nas declarações do prestador e do tomador.  

Permitir que o acesso e as rotinas do declarante sejam configuráveis.  

Possuir permissões de usuários configuráveis.  

Possibilitar a inclusão de novas informações no Cadastro Mobiliário.  

Permitir que pessoas físicas ou jurídicas solicitem o seu cadastro como declarante.  

Permitir que a solicitação de cadastro de declarante seja confirmada pelo Fisco, habilitando-o 

para utilização da ferramenta.  

Permitir ao declarante que efetue seu cadastro e conceda permissão de acesso aos funcionários.  

Permitir que o declarante solicite a alteração cadastral com a emissão de seu comprovante.   

Possibilitar a atualização cadastral.  

Permitir cadastrar novos serviços conforme legislação municipal.  

Permitir alteração na alíquota da atividade conforme legislação municipal.  
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Permitir o registro da declaração das despesas do prestador de serviço para fins de 

enquadramento.  

Permitir informar o faturamento da empresa prestadora de serviço para fins de enquadramento 

do declarante.  

Permitir informar dados que compõem a base de cálculo do ISS, para fins de enquadramento do 

declarante.  

Possibilitar o cadastro de solicitação da AIDF, anexando o modelo do documento a ser impresso.  

Permitir a liberação da AIDF e emissão do comprovante de sua liberação.  

Permitir o controle eletrônico das AIDF, com possibilidade da Gráfica validar, via internet, a 

autorização emitida pelo sistema.  

Permitir declarações retificadoras possibilitando emissão da guia de pagamento e compensação 

do saldo atualizado em outra declaração.  

Permitir que o declarante solicite a reabertura de sua declaração, informando o motivo.  

Registrar a solicitação de reabertura da declaração de despesas pelo declarante.  

Permitir emissão de notas fiscais avulsa para empresas cuja atividade não exija a emissão 

sistemática de documentos fiscais, mas, eventualmente, necessitem fornecer documento fiscal 

aos seus tomadores de serviços.  4.7.28. Permitir mais de uma declaração por competência.  

Informar o Fisco quando houver a transferência de contabilista do prestador de serviço.  

Atender a LC 123/2006 referente ao Simples Nacional.  

Permitir definição de fórmulas de cálculo para cobrança do ISS.  

Permitir a emissão de Guias de recolhimento do ISS com numeração, conforme convênio 

bancário da Prefeitura.  

Ter opção de emitir Recibo de Declaração de ISS e de ISS Retido.  

Emitir Livro de ISS especificando as declarações normais e retificadoras.  

Possuir relatório para conferência de serviços declarados.  

Notificar eletronicamente o declarante de possíveis irregularidades encontradas em suas 

declarações.  

Possibilitar o envio de avisos/mensagens aos declarantes prestador/tomador de serviços, 

individual e por grupo de empresas, com visualização no acesso ao sistema.  

Permitir a configuração da geração automática de autos de infração para declarações enviadas 

fora do prazo.  

Permitir a alteração no porte das empresas.  

Possibilitar o enquadramento de atividades não relacionadas no cadastro da empresa.  

Permitir efetuar Declaração Sem Movimento.  

Permitir que o contabilista visualize a última declaração encerrada das empresas sob sua 

responsabilidade, tanto de serviços prestados quando tomados.  
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Deverá possuir gráfico demonstrativo da arrecadação do ISS por período.  

Verificar a situação das solicitações de liberação de AIDF.  

Permitir que o Fisco consulte informações da declaração no módulo do declarante.  

Emitir relatórios cadastrais: de declarantes; de competências; de solicitação de alteração 

cadastral; de transferência de contabilistas e de declarantes por contabilista.  

Emitir relatórios de arrecadação.   

Emitir relação de declarações com inconsistências nas AIDF.  

Possuir relatório para consulta da situação do declarante visualizando as declarações e o 

imposto pago.  

Possibilitar o cruzamento de declarações, confrontando os dados informados pelo prestador com 

os dados informados pelo tomador do serviço.  

Possuir relatório para conferência de declarações por atividade agrupando os dados por 

competência.  

Possibilitar a visualização das declarações das empresas em regime de estimativa, comparando 

o valor estimado com o valor declarado.  

Permitir visualizar a relação de documentos fiscais liberados pela AIDF e não declarados no 

sistema  

Visualizar as atividades com maior valor declarado, informando o valor de cada atividade e a 

média mensal.  

Ter relatório estatístico que aponte a média de consumo de notas fiscais por competência dentro 

de uma atividade com AIDF.   

Permitir a realização de estudo das atividades/de serviços prestados no município, analisando 

se o tomador não declarou ou reteve e não declarou.  

Possibilitar o rateio do valor pago, relacionando as atividades do referido serviço com 

identificação o imposto pago e seus acréscimos legais, conforme legislação municipal em vigor.  

Possibilitar a visualização dos maiores prestadores de serviços sediados fora do município e que 

prestam serviços no município.  

Ter relatório de saldos a compensar, compensados e bloqueados, referentes a declarações 

efetuadas.  

Ter relatórios que apontam a quantidade de Documentos Fiscais emitidos por declarante e por 

competência.  

Visualizar resumo das declarações efetuadas por competência, informando a quantidade, 

valores declarado, pago e aberto.  

Permitir a realização de estudo das atividades/serviços tomados de fora do município.  

Possibilitar a identificação de contribuintes inadimplentes, maiores declarantes e pagadores do 

município.  
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Possibilitar a comunicação entres declarantes e fiscais por meio do sistema.  

Possibilitar a averiguação de serviços prestados por empresas desativadas ou baixadas.  

Controlar notas fiscais utilizadas, sem a devida AIDF.  

Possibilitar o controle das datas dos documentos fiscais declarados.  

Possibilitar a análise do valor declarado mensalmente e o valor médio declarado por atividade.  

Possibilitar o confronto entre os valores dos serviços declarados com as despesas declaradas 

no mesmo período.  

Possibilitar a análise das declarações dos contribuintes levando em consideração a média de 

sua categoria.  

Os valores retidos na fonte devem ser apropriados para os seus respectivos prestadores, de 

forma que o relatório financeiro proporcione uma visão real dos maiores prestadores e 

responsáveis tributários.  

Permitir visualizar as empresas que estão enquadradas em regime de Estimativa e que 

ultrapassam o valor estimado.  

Utilizar teclado virtual para digitação da senha de acesso tonando o processo de login mais 

seguro.  

Permitir que Administradora de Cartão declare as informações das movimentações dos cartões 

de crédito/débito dos contribuintes do município.  

Possuir relatório de erros ocorridos durante a exportação/importação de arquivos.  

Emitir protocolo de importação dos arquivos.  

Possuir relatório dos arquivos declarados e suas administradoras de cartão.  

Possuir relatório para identificar os recebimentos em cartão de crédito e débito de contribuintes 

cadastrados com status de cancelado, baixado, suspenso.  

Possuir relatório para identificar os recebimentos em cartão de crédito e débito de pessoa jurídica 

sem inscrição municipal.  

Possibilitar o cruzamento do valor declarado pelos contribuintes nas declarações de serviços 

prestados com o valor declarado pelas operadoras de cartão nos respectivos arquivos.  

Possibilitar a integração com o sistema de arrecadação municipal para lançamento automático 

dos valores declarados.  

Possibilitar o uso do cadastro único de contribuintes de contribuintes e do cadastro de inscrição 

em Dívida Ativa do sistema de arrecadação municipal.  

Possibilitar a integração com sistemas de contabilidade para registrar a arrecadação.  

 

2.8. SISTEMA DE CONTROLE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA VIA INTERNET  

Possuir configuração de acesso ao sistema.  

Possuir configuração na permissão de usuários  
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Possibilitar a geração da nota fiscal de serviços eletrônica, de forma online, com validade jurídica, 

pelo site da Prefeitura.  

Permitir a verificação da autenticidade da nota fiscal eletrônica.  

Permitir ao prestador de serviço personalizar a nota fiscal eletrônica com sua logomarca, site, 

inscrição municipal e estadual.  

Informar ao Fiscal, via e-mail, as solicitações de acesso para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.  

Controlar as solicitações pendentes para emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.  

Permitir o cancelamento de notas fiscais eletrônicas, informando o tomador do serviço por e-

mail.  

Controlar a numeração das notas fiscais eletrônica, não permitindo alteração na sua sequência.  

Possibilitar o envio automático da nota fiscal eletrônica para o e-mail do tomador.  

Permitir a substituição de uma nota fiscal eletrônica por várias, e de várias notas fiscais 

eletrônicas por uma, cancelando automaticamente a nota substituída.  

Permitir ao Fisco cadastrar as alíquotas dos serviços tributáveis conforme legislação municipal.  

Permitir visualizar histórico das alterações efetuadas nas alíquotas.  

Possibilidade de gerar crédito na emissão da nota fiscal eletrônica para o tomador.  

Possibilidade do prestador e tomador do serviço consultar o crédito gerado na emissão da nota 

fiscal eletrônica.   

Gerar guia de recolhimento do ISS das notas fiscais eletronicamente emitidas.  

Permitir configurar valor mínimo para gerar guia de recolhimento do ISS.  

Não gerar a guia de recolhimento quando o tomador do serviço for a própria prefeitura.  

Permitir que o prestador do serviço escolha as notas fiscais eletrônicas que deseja incluir em 

cada guia de recolhimento do ISS.  

Possibilitar que o prestador informe o Recibo Provisório de Serviço (RPS) e lote de RPS para, 

posteriormente, converter em nota fiscal de serviço eletrônica.  4.8.21. Possibilitar o vínculo na 

nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS gerado.  

Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de serviço 

eletrônica.  

Possuir controle para verificar o RPS convertido fora do prazo.  

Possibilitar a consulta de notas fiscais eletrônicas geradas por RPS.  

Possibilitar a consulta da situação do lote de RPS.  

Registrar, no mínimo, as seguintes condições de pagamentos: à vista, na apresentação e a 

prazo, informando data de vencimento, número de parcelas e valor.  

Permitir a visualização da nota fiscal na integra em documento PDF.  

Identificar as notas fiscais emitidas como teste.  
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Permitir que o prestador de serviço saiba que a nota fiscal foi recebida/ visualizada pelo tomador, 

informando data, hora e IP do computador.  

Permitir o reenvio da nota fiscal eletrônica para o e-mail do tomador caso este não a tenha 

recebido.  

Permitir a visualização dos prestadores de serviços que utilizam nota fiscal eletrônica.  

Possuir validação, configurável pelo Fisco, dos dados digitados antes de emitir a nota fiscal, 

bloqueando sua emissão caso não estejam correto.  

Permitir visualizar a nota fiscal antes de emiti-la.  

Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por contribuinte.  

Emitir relatórios em diversos formatos, no mínimo em PDF e HTML.  

Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por tipo de atividade, utilizando a lista de serviços e 

CNAE.  

Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas canceladas.  

Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas substituídas.  

Emitir relatório que demonstre os maiores emitentes de notas fiscais eletrônica de serviço.  

Emitir relatório que demonstre mês a mês a quantidade de notas fiscais eletronicamente emitidas 

no exercício.   

Emitir relatório que demonstre mês a mês o valor dos serviços prestados nas notas fiscais 

eletronicamente emitidas no exercício.  

Emitir relatório que demonstre o valor do ISS gerado nas notas fiscais eletrônicas emitidas.  

Emitir relatório com usuários e horários de acesso e de saída do sistema.  

Emitir relatório para identificar a quantidade de notas emitidas por prestador, identificando, 

aqueles que ainda não emitiram nenhuma nota.  

Emitir relatório com os valores referentes aos impostos federais informados pelo prestador  

Possuir gráfico de acompanhamento da arrecadação do ISS por período.  

Possuir gráficos estatísticos da quantidade de nota fiscal eletrônica emitida: por período, por 

atividade e por percentual de aumento em cada mês.  

Possibilitar a comunicação com o sistema próprio do prestador do serviço para registro de notas 

fiscais eletrônicas e consultas diversas.  

Possibilitar a importação e exportação das notas fiscais e lotes de RPS no formato XML.  

Utilizar teclado virtual para digitação da senha de acesso tornando o processo de login mais 

seguro.  

Disponibilizar programa emissor de RPS.  

Possuir autorização para imprimir RPS.  

Atender aos novos limites da faixa de receita bruta para optantes do Simples Nacional conforme 

a LC 138, de 10/11/11.  
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Permitir exportar os dados das tabelas do sistema.  

Possuir canhoto na nota fiscal eletrônica impressa.  

Possuir ambiente de teste para homologação dos sistemas de terceiros (ERP).  

Possuir captcha caso o contribuinte erre sua senha 3 vezes seguidas.  

Possuir integração com o sistema de arrecadação para lançamento e pagamento do ISS.  

Possuir integração com o sistema de escrituração fiscal para emissão do livro de ISS.  

 

2.9. SISTEMA DE TESOURARIA 

Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias.  

Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando 

automaticamente os lançamentos na Contabilidade.  

Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro.  

Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque.  

Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores 

contra o mesmo Banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais 

e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na 

Contabilidade.  

Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com 

crédito em conta bancária.  

Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e 

restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando 

recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas 

Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) 

em diversas classificações.  

Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de 

Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos 

bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.  

Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas 

respectivas dotações/contas.  

Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra 

orçamentárias).  

Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra 

orçamentárias).  

Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do 

movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa.  
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Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e 

pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade.  

Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e 

ordens bancárias.  

Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no 

sistema de tributação, agindo de forma integrada.  4.9.16. Permitir o estorno de recebimentos de 

tributos municipais.  

Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para 

movimentar os caixas diários.  

Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em 

datas anteriores ao do caixa atual.  

Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento 

do pagamento.  

Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, 

contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques 

emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre 

outros.  

Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa 

que o ocupa.  

Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN.  

Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando 

automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.  

Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de 

liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar 

por única ou diversas formas de efetuá-lo.  

Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou 

pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e 

subvenções.  

 

2.10. SISTEMA DE ESTOQUE 

Permitir a distinção de pessoa física e jurídica no cadastro de fornecedores, informando sua 

situação se ativa ou inativa.  

Permitir relacionar os materiais ao fornecedor.  

Permitir registrar alterações quanto às informações no cadastro de fornecedores.  

Permitir configurar características personalizadas para o material.  

Permitir o agrupamento de materiais por classe, por tipo (consumo, permanente e perecível).  
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Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, prazo de validade e 

transferência de materiais entre almoxarifados.  

Controlar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material.  

Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais.  

Visualizar, no cadastro, o preço médio do material.  

Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido.  

Permitir a configuração de períodos para movimentação do estoque, com bloqueio de 

lançamentos fora do período selecionado.  

Permitir abreviatura das unidades de medida no cadastro.  

Permitir a parametrização da solicitação de compras pelo usuário, permitindo-lhe selecionar 

dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.  

Permitir controlar os limites mínimo e máximo de reposição de saldo físico em estoque.  

Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais.  

Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 

almoxarifados.  

Possuir o controle de saldos físicos e financeiros por material existente em cada almoxarifado.  

Possibilitar a restrição de acesso de usuários aos almoxarifados.  

Registrar a abertura e o fechamento de inventários.  

Permitir gerenciar os ajustes e os saldos físicos e financeiros dos almoxarifados, ocorridos do 

inventário.  

Permitir bloqueio das movimentações durante a realização do inventário.  

Possibilitar a leitura de arquivo da coletora no lançamento do inventário.  

Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado.  

Permitir informar, na entrada do material, o processo licitatório, número do empenho, fornecedor, 

número da Ordem de Compra/Serviço e documento fiscal.  

Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de 

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

Utilizar centros de custo (setores/unidades administrativas) na distribuição de materiais, para 

apropriação e controle do consumo.  

Não permitir a movimentação de entrada, saída e transferência, após encerramento do exercício.  

Emitir um relatório com as transferências, entradas, saídas, transferências e estornos filtrando 

por período, por natureza e consolidando os almoxarifados existentes.  

Possibilitar a emissão da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por material 

e período com saldo anterior e final de forma analítica e sintética.  

Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e 

setor/unidade administrativa.  
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Emitir relatório do balancete do almoxarifado com os movimentos de entradas, saídas e saldo 

atual por período.  

Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por 

estoque e o resultado final no ano.  

Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, filtrando por almoxarifado; período; 

materiais vencido e materiais à vencer.  

Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no 

almoxarifado.  

Emitir relatório que demonstre a média do custo mensal por setor e material, em determinado 

período.  

Ter relatório do consumo médio mensal por material.  

Possuir relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e período.  

Emitir planilha para conferência manual do inventário.  

Emitir relatório com materiais em aquisição.  

 

2.11. SISTEMA DE PROTOCOLO 

Operacionalização via WEB.  

Permitir configurar a entrada de processos nas unidades.  

Permitir configurar permissões de usuários.  

Possuir numeração do processo configurada pelo usuário.  

Permitir acesso ao sistema com certificado digital.  

Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos.  

Permitir ao cidadão solicitar a protocolização de processos pela internet.  

Permitir que o usuário insira novos itens em um determinado cadastro, assim como novas 

páginas de forma personalizada.  

Permitir ao usuário configurar os menus de sua preferência.  

Permitir o cadastro de roteiro para cada processo por tipo de solicitação/assunto, com a previsão 

de permanência em cada unidade administrativa.  

Informar o valor da taxa a ser cobrada em cada solicitação.  

Permitir visualizar os documentos necessários em cada solicitação/assunto.   

Registrar pareceres e consultar históricos sobre o trâmite de cada processo.  

Permitir a definição de usuários que poderão visualizar os pareceres.  

Exibir as unidades, os usuários e as datas de movimentação do processo em trâmite.  

Possibilitar que cada departamento registre e consulte os processos sob sua responsabilidade 

com controle de usuário e senha.  
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Controlar a tramitação dos processos entre usuários e departamentos que possuam acesso ao 

sistema.  

Controlar a juntada de processos por apensação e anexação.   

Possibilitar a inclusão de documentos digitalizados, anexando ao processo.  

Controlar a retirada e devolução de documentos anexados ao processo, mantendo histórico.  

Emitir comprovante de retirada e de devolução dos documentos.  

Possibilitar a transferência de processos encerrados e arquivados entre unidades distintas.  

Permitir o encerramento de diversos processos simultaneamente.  

Possibilitar consultas em processo, utilizando, no mínimo: nº de processo, requerente, 

setor/depto/secretaria e solicitação/assunto.  

Visualizar a quantidade de processos em análise, não analisados e que necessitam de 

confirmação.  

Possibilitar a consulta dos processos de um determinado setor/secretaria.  

Emitir o comprovante de protocolização do processo.  

Emitir relatórios cadastrais tais como: solicitações, processos encerrados, usuários, 

movimentações, tempo de permanência, abertura estornos de arquivamentos e encerramentos.  

Emitir relatórios gerenciais, tais como: acompanhamento de processos, relação de processos 

por órgão, unidade, departamento, solicitação e requerente.  

Possuir relatórios para acompanhamento dos processos, demonstrando processos em 

tramitação, processos arquivados e encerrados.  

Possuir gráficos que demonstrem a quantidade de processos abertos por tipo de solicitação e 

em cada unidade.  

Possibilitar o envio de e-mail ao usuário a cada tramitação efetuada no processo.  

Permitir que o cidadão consulte seu processo, via aparelho celular que possibilite a abertura de 

um browser.  

 

2.12. SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Permitir o cadastro das escolas, com no mínimo os seguintes campos: tipo (rural e urbana), tipo 

de dependências (sala, banheiro, cozinha, quadra de esporte, etc.), informações de saneamento 

(abastecimento de água, esgoto, destinação do lixo), cursos/grades e documentos legais.  

Permitir o cadastro de séries e turmas, com características de cada turma: a) Nº de exames, 

Média final, 

Tipo de avaliação (numérica, descritiva, conceitual), 

N° de vagas, 

Disciplinas,  

Regente,  
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Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado.  

Possuir cadastro de notas, faltas e exames.  

Permitir o cadastro de cursos identificando a série/fase inicial e final, e o curso posterior.  

Informar o número de exames de cada curso.  

Possibilitar definir o valor da média final a ser alcançada em cada curso.  

Controlar por ano letivo, bloqueando matrículas, alterações de notas e faltas nos anos já 

encerrados.  

Permitir o registro do calendário escolar e das ocorrências de cada escola e curso para o ano 

letivo, informando a data inicial e final de cada período de avaliação, datas comemorativas, 

dentre outras atividades realizadas nas escolas.  

Permitir cadastrar os professores com informações de endereço, documentação, formação 

superior, cursos específicos e disponibilidade por dia da semana e turno.   

Vincular o professor à escola, informando para cada escola a sua área de atuação.  

Permitir cadastrar grupos de professores que irão trabalhar em uma turma.  

Cadastrar grade de horário das disciplinas por turma, não permitir que o professor tenha duas 

aulas no mesmo horário.  

Permitir desativar, em cada série ou turma, as disciplinas que não desejam utilizar.  

Permitir registrar o conteúdo programático que será lecionado durante o ano letivo por série de 

cada disciplina.  

Permitir o controle de disponibilidades de horários do professor por período: matutino, vespertino 

e noturno.  

Permitir cadastrar os alunos com informações de endereço, documentação, dados da sua ficha 

médica, tamanhos do uniforme, seus responsáveis, distância da escola, dados domiciliares, 

dentre outros.  

Permitir a matricular dos alunos conforme o tipo de curso: por série/ano (ensino fundamental) e 

por disciplinas específicas (EJA).  

Possuir regime de matrículas, notas e efetividade de alunos, cálculo e apuração de médias e 

exames, alimentando automaticamente os movimentos estatísticos.  

Permitir o cálculo de médias através de fórmulas definidas para cada curso, e fórmula padrão da 

escola.  

Permitir ajustar as fórmulas de cálculos de médias e exames, por escola e por curso 

possibilitando copiá-las de outro curso.  

Permitir controle de notas por disciplina.  

Permitir controlar a frequência escolar do aluno por disciplina e por dia, com percentual mínimo.  

Permitir desativar disciplinas individualmente para alunos da mesma turma.  

Permitir controlar o número de alunos por escola, série e turma.  
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Controlar o período de avaliação de cada curso (bimestral, trimestral, semestral, anual e 

modular).  

Possibilitar formas de avaliação diferenciada para os alunos, como notas descritiva, numérica e 

mista.  

Permitir quantidade e duração de aulas diferenciadas na semana.  

Permitir definir disciplinas diferenciadas para alunos, individualmente, sendo que essas 

disciplinas estejam na grade.  

Permitir utilizar no cadastro de alunos o código do registro escolar fornecido pela secretaria 

Estadual.  

Possibilitar a unificação dos dados de todas as escolas em um único banco de dados.  

Registrar o histórico escolar de anos cursados fora da rede municipal.  

Possuir processo de reserva da vaga de matrículas, possibilitando matricular os alunos por meio 

de critérios como (mais próximo da escola, número de reserva, renda familiar).  

Possibilitar controlar as vagas disponíveis para cada turma, não permitindo matricular alunos 

acima da quantidade de vagas disponíveis.  

Permitir a criação de novas turmas apenas quando as vagas das turmas da mesma série forem 

todas completadas.  

Possuir regime seriado (por série), ciclado (por fases) e modular (por módulo).  

Gerar Diário de classe, possibilitando editar e criar outros modelos, filtrando por:  

professor,   

série/turma,  

disciplina,  

período letivo.  

Permitir avançar o aluno para a série posterior com disciplinas reprovadas, permitindo configurar 

a quantidade de disciplinas dependentes.  

Permitir transferências de alunos entre turmas e de uma escola para outra.  

Permitir o registro das ocorrências dos alunos durante o ano letivo, informando a data e disciplina 

das ocorrências.  

Possuir controle de encerramento anual por escola, possibilitando rematricular o aluno 

automaticamente, e enviá-lo para a reserva de vagas.  

Possibilitar a unificação dos dados de todas as escolas em um único banco de dados.  

Permitir que apenas usuário autorizado possa acessar os dados nas escolas.  

Registrar a doação de livros didáticos aos alunos, controlando por turma, número de livros 

entregues, devolvidos e os devolvidos em condições de reutilização.  

Emitir os históricos escolares de acordo com a situação do aluno: Aprovado, Aprovado c/ 

Dependência, Aprovado p/ Progressão, Reprovado, Transferido, Cancelado, Cursando.  
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Emitir histórico escolar para os cursos de Ensino Fundamental (8 e 9 anos),  

Ensino Médio, Ensino Fundamental e Médio para o EJA, Complementar e de Avaliações 

Descritivas do aluno.    

Possuir texto padronizado para emitir o histórico escolar.  

Permitir cadastrar as linhas utilizadas no transporte escolar, bem como os veículos que as 

percorrem.  

Permitir cadastrar as empresas que prestam o serviço do transporte escolar, seus veículos, 

percurso (linhas) e seus motoristas.  

Possibilitar o cadastro de usuários do transporte escolar do município com suas linhas e emissão 

da carteirinha do transporte escolar.  

Permitir que as divisões dos cursos possam ser configuradas conforme o regime adotado: No 

regime seriado, a divisão deve ser série e ano, e no EJA, a divisão deve ser por bloco e fase.  

Permitir que no regime do EJA o aluno possa ser matriculado por disciplina/bloco e avaliado 

pelos módulos de forma individual da turma, permitindo cursar a mesma disciplina em mais de 

um ano letivo.  

Permitir que no regime do EJA a disciplina seja dividida em módulos de acordo com a grade 

utilizada no município.  

Permitir configurar a quantidade de disciplinas que o aluno pode cursar simultaneamente no 

regime do EJA.  

Permitir, no regime EJA, cursar blocos distintos e a nota não interferir na aprovação de outra 

disciplina.  

Ter a opção de calcular as médias por aluno e por disciplinas do bloco e fase no regime EJA.  

Acompanhar na tela todas as disciplinas e médias em que o aluno foi matriculado no EJA.  

Possuir relatórios cadastrais (escolas, alunos, professores, grades, matrículas, etc.).  

Possuir relatórios gerenciais (Diário de classe, boletim escolar – avaliação numérica, conceitual, 

descritiva e mista), movimentação dos alunos na escola (horários das turmas, 

aprovações/reprovações por disciplina, atuação e disponibilidade dos professores) e gráficos 

para que o usuário possa extrair as informações necessárias.  

Emitir relação de alunos por distância da escola.  

Possuir relatórios estatísticos exibindo o número de alunos admitidos, cancelados, aprovados, 

reprovados e outros dados estatísticos.  

Disponibilizar relatório com informações das ocorrências dos alunos, selecionado período inicial 

e final destas ocorrências.  

Possuir um relatório que informe quanto o aluno deverá alcançar nos exames para aprovação.  

Emitir relatórios de Notas, Faltas, Resultados finais, Atestado de Conclusão de Disciplina, Ficha 

individual para o EJA.  
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Emitir lista de espera para alunos candidatos à vaga no ano letivo, por turma e por aluno.  

Disponibilizar relatório dos alunos atendidos pelo transporte escolar (rede municipal e estadual), 

relação de alunos por distância da escola.  

Possibilitar a importação/exportação dos dados necessários para a geração de arquivos para a 

integração com o sistema EDUCACENSO (Censo Escolar do Governo Federal), sem redigitar 

essas informações.  

Permitir a entrada de dados de rendimento e movimento escolar dos alunos declarados ao Censo 

Escolar 2011, (Ministério da Educação, Portaria 98/2011, alínea K, inciso II do art. 1º).  

Possuir cadastro de inscrições para contratações temporárias com, no mínimo formação e área 

de atuação de cada candidato.  

Possuir critério de pontuação nas inscrições para contratações e informação se for ACT.  

Possuir relatório de inscrições para contratação de professores por área de atuação, por pontos, 

por disciplina e por curso.  

Possibilitar a configuração de prova de títulos e calcular a pontuação para classificação nas 

inscrições para contratações temporárias.  

Permitir consulta unificada de matrícula, boletim, ocorrências e dados pessoais do aluno e de 

seus responsáveis em uma única tela.  

Permitir registrar os Cardápios, Nutrientes/Ingredientes, Unidades de Medida.  

Permitir registrar os Materiais, indicando se é um alimento, seu custo por quilograma, litro ou 

unidade e se tal material está ativo ou inativo.  

Permitir detalhar a composição dos materiais, no que se refere à quantidade de nutrientes, 

ingredientes e valor calórico.  

Permitir registrar as refeições, bem como os itens que a compõem e a quantidade necessária de 

cada item para uma pessoa.  

Permitir configurar os cardápios, informando as refeições oferecidas.  

Permitir registrar as restrições alimentares e nutricionais dos alunos e controlar os alunos que 

recebem a merenda escolar.  

Permitir configurar as refeições que serão servidas por dia, em cada escola, curso, série e turma.  

Permitir ajustar as refeições para os alunos que possuem restrições alimentares/nutricionais, 

substituindo os alimentos restritos por outros que o aluno possa consumir.  

Permite copiar a configuração de um cardápio de um determinado dia para as demais escolas, 

cursos, séries e/ou turmas.  

Permitir atualizar os itens das refeições utilizadas nos cardápios a partir de uma data estipulada 

pelo usuário.  

Controlar a inclusão de novos alunos na merenda escolar ao realizar a matrícula destes.  

Permitir realizar a baixa das refeições por escola, data e turno.  
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Permitir informar a quantidade utilizada e o desperdício de cada item conforme refeição que está 

sendo baixada.  

Permitir estornar as baixas das refeições para ajustes caso seja necessário.  

Emitir relatórios gerenciais do controle da merenda escolar.  

Operacionalização via WEB.  

 

2.13. SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 

Emitir a ordem de abastecimento permitindo o lançamento automático da despesa.  

Emitir a ordem de serviço com lançamento automático da despesa.  

Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com o status 

de consumo: alto, normal, baixo.  

Permitir controlar serviços, peças e acessórios efetuadas nos veículos.  

Possuir controle de troca de pneus, identificando sua posição e gerando lançamento da despesa.  

Permitir controlar manutenção preventiva, trocas ou complemento de óleo.   

Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, gasta e o saldo 

restante.  

Permitir controlar o licenciamento, com emissão de relatório por período e por veículo.   

Permitir controlar a validade das carteiras de habilitação dos motoristas.   

Permitir controlar as reserva de veículos por centro de custo e por funcionário.  

Permitir o cadastro de ocorrências, com emissão de relatório filtrando por veículo, tipo de 

ocorrência e funcionário.  

Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas, armazenando-as no 

banco de dados com visualização pelo cadastro.  

Permitir controlar os seguros dos veículos.  

Ter controle da substituição de marcadores (hodômetros e horímetros) por meio das 

movimentações do veículo.  

Ter cadastro para adiantamento de viagem com emissão de relatório da prestação de contas 

filtrando por funcionário, empenho e unidade administrativa.  

Permitir o registro das multas do veículo vinculado ao motorista, com os campos: 

Local da infração, tipo de multa (gravíssimo, grave, média e leve), responsável pelo pagamento 

(funcionário ou entidade), valor em UFIR e moeda corrente e a data do pagamento.  

Permitir o cadastro de adaptações realizadas nos veículos.  

Ter controle das revisões realizadas e previstas, informando a quilometragem da próxima revisão 

Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos.  

Possibilitar a emissão de ordens de abastecimento para preenchimento manual e por uma ordem 

já cadastrada no sistema.  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/


 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 

Fone / Fax: (35)3555-3556 
Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br  /  E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

Emitir relatório de viagem, contendo setor do requerente, placa do veículo, distância percorrida, 

quilometragem de saída e de chegada, nome do motorista e data/ hora de saída e chegada e 

itinerário realizado.  

Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os campos: setor do 

requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de chegada, nome do motorista e data/ 

hora de saída e chegada.  

Emitir relatório da troca de óleo efetuada filtrando por tipo de troca, período, veículo e fornecedor.  

Possibilitar a emissão de relatório das despesas efetuadas no veículo, filtrando por material, 

veículo, fornecedor, período, unidade administrativa e despesas externa.  

Emitir relatório para acompanhamento das licitações de combustível.  

 

2.14. SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO 

Deverá permitir o início dos trabalhos em qualquer período do exercício, observando-se os 

valores já executados para definição de cotas nos meses que antecederem a implantação.  

Permitir utilização de dados já armazenados no sistema de Contabilidade, compartilhando dados 

do orçamento e execução das despesas e receitas, bem como os demais dados necessários ao 

controle das cotas de restos, despesas e receitas extraorçamentárias.  

Permitir configurar o nível de detalhamento do controle das cotas da despesa para o exercício. 

Deve ser selecionado um único nível de detalhamento, para o qual deve ser disponibilizado pelo 

menos as seguintes opções: Despesa; Órgão e unidade; Elemento; Elemento e Fonte de 

Recurso;  

Permitir configurar o nível de detalhamento do controle das cotas de restos para o exercício. 

Deve ser selecionado um único nível de detalhamento, para o qual deve ser disponibilizado pelo 

menos as seguintes opções:  

Conta contábil;  

Individual;  

Permitir definir a programação de cotas mensais para despesa orçamentária.  

Permitir controlar os gastos no exercício com base nos valores comprometidos em empenhos 

ordinários, com bloqueio de empenho caso o saldo da cota tenha sido excedido.  

Permitir controlar gastos nos exercícios com base nos valores comprometidos em subempenhos 

para empenhos estimativos ou globais, com bloqueio de empenho caso o saldo da cota tenha 

sido excedido.  

Permitir definir a programação de cotas mensais para receita orçamentária, possibilitando 

digitação manual dos valores ou cálculo automático, com base na média de arrecadação dos 

anos anteriores.  
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Permitir definir a programação de cotas mensais para pagamento de restos à pagar de exercícios 

anteriores.  

Permitir definir a programação de cotas mensais para despesas extraorçamentárias, para 

controle dos saldos de anos anteriores e transferências concedidas no exercício.   

Permitir definir a programação de cotas mensais para receitas extraorçamentárias, para controle 

dos saldos de transferências recebidas no exercício.  4.15.12. Permitir efetuar a reestimativa dos 

valores de acordo com a execução orçamentária ou financeira, para as cotas de: Despesas; 

Receitas; Restos a pagar; Despesas Extra-orçamentárias; Receitas Extra-orçamentárias.  

Manter o histórico de todas as alterações efetuadas nas cotas de: Despesas; Receitas; Restos 

à pagar; Despesas Extra-orçamentárias; Receitas Extraorçamentárias.  

Possuir controle de solicitação de reprogramação das cotas de despesa, registrando qual o 

usuário solicitante.  

Possuir controle da avaliação da solicitação da reprogramação das cotas de despesas, 

registrando qual o usuário avaliador e a previsão da liberação da solicitação. Permitir a liberação 

de solicitação de reprogramação de cotas de despesa individualmente ou em lote.  

Emitir relatório gerencial dos valores das cotas de receitas e despesas, possibilitando:  

Demonstrar somente os valores previstos;  

Demonstrar os valores executados até o mês desejado e os valores previstos para os meses 

posteriores;  

Possuir relatório de programação das cotas de receitas demonstrando os valores previstos e 

executados.  

Possuir relatório de programação das cotas de despesas, para permitir o acompanhamento do 

cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho, conforme o artigo 9º da 

Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário.  

Emitir relatório cadastral dos valores das cotas de receitas, despesas, restos à pagar e 

receita/despesa extra orçamentária, possibilitando:  

Demonstrar os valores atualizados da cota, ou seja, a programação inicial mais suas respectivas 

reprogramações;  

Demonstrar os valores executados das cotas.  

 

2.15.  PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

Permitir a utilização do sistema via internet.  

Possuir filtros para seleção de entidades.  

Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas, contendo a 

opção de efetuar consulta de todas as unidades de forma consolidada.  
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Possuir cadastro de IP autorizado para uploads, para impedir o envio de informações fora do IP 

cadastrado.  

Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente configure qual consulta 

deseja exibir por entidade que ele tem acesso.  

Possibilitar o relacionamento de documentos com os processos de licitação.  

Permitir realizar a atualização de dados de forma automática, com a utilização de agendas 

configuradas na periodicidade requisitada pelo usuário.  

Permitir exportar em formato CSV as informações do Transparência, utilizando filtros 

disponibilizados para cada série de dados.  

Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas.  

Permitir consulta de Receitas, Despesas, Frotas, Licitações e quadro de pessoal.  

Permitir download em PDF do Cronograma de ações da Portaria STN Nº 828/2011.  

Permitir download de anexos em PDF (Receita e Despesa por categoria de econômicos, 

Despesa por programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações 

Patrimoniais).  

 

2.16.  INFORMAÇÕES GERENCIAIS. 

Permitir uso do aplicativo via Web Browser com os seguintes navegadores Google Chrome 

(versão 2.1ou superior), Mozilla Firefox (versão 1.1 ou superior), Microsoft Internet Explorer 

(versão 8 ou superior), Safari (versão 6 ou superior). 

Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando os usuários e senhas do Google e Yahoo. 

Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando o Certificado Digital (e-CPF). 

Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades (multi-entidade). 

Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terá acesso para consulta das 

informações disponibilizadas nos dashboards (painel e indicadores). 

Permitir coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações da 

entidade. 

Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações para auxílio nas 

tomadas de decisão. 

Permitir geração de relatórios em formatos PDF, MS Word, Texto e MS Excel. 

Permitir exportação de relatórios para as seguintes extensões CSV, DOC, PDF, RTF, Texto e 

XLS. 

Possuir atalhos para visualização rápida das informações referentes às fontes de dados de cada 

relatório. 

Permitir a distribuição de relatórios com outros usuários via e-mail. 
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Possibilitar a realização das extrações e carga de dados da base de dados operacional em 

formato pré-definido de arquivo para a importação no “DataWarehouse” de forma automática ou 

manual. 

Funcionar baseado em conceito de BIG DATA, acumulando dados de diversas fontes em um 

único repositório, e permitindo que esses dados sejam analisados gerando informações 

direcionadas a tomada de decisões ou qualquer outra necessidade especifica ou pontual. 

Permitindo futuras soluções para o cliente consumindo estes dados. 

Permitir visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário. 

Permitir cruzamento de dados de diferentes áreas de negócio ou aplicativos para geração de um 

único indicador. 

Permitir busca de painéis para distribuição para usuários específicos. 

Possuir cadastro de métricas sintetizadas, que agrupam toda a informação disponível na 

entidade. 

Possuir filtros de pesquisa de relatórios e indicadores. 

O sistema deve possibilitar a análise das informações estratégicas e gerenciais da área da 

saúde. Deve possuir dashboards que viabilizem as seguintes análises: “Agendamentos”, 

“Profissionais”, “TFD”, “Pacientes”, “Atendimentos”, “Gastos de Materiais”, “Dispensas”, 

“Incidência de doenças”, “Fila de Espera”, “Faturamentos”. 

Deve apresentar um mapa com o georreferenciamento das ocorrências de doenças, permitindo 

a visualização na visão “satélite” e permitindo visualização “StreetView”. 

Permitir que o gestor monitore/consulte os gastos com materiais e medicamentos gastos no 

Município. 

Possibilitar ao gestor municipal acompanhar mensalmente os repasses que o Município tem a 

receber do Ministério da Saúde. 

 

2.17.  PORTAL DO SERVIDOR; 

O aplicativo de Atendimento ao Servidor Público via Internet deverá permitir a integração de 

dados de forma automática ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com o 

sistema de Folha de Pagamento e Ponto Eletrônico. 

Deverá permitir o acesso via internet das informações dos servidores. 

Disponibilizar consulta e emissão do contracheque via internet.  

Disponibilizar consulta dos dados cadastrais dos servidores via internet.  

Disponibilizar consulta e emissão da ficha financeira do servidor via internet.  

Permitir consulta e emissão do comprovante de rendimentos via internet.  

Possibilitar a solicitação de cursos de aperfeiçoamento via internet pelos servidores. 

Permitir seleção de permissões de acesso por usuário ou de administrador. 
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Possuir relatório com informações que comprovem o rendimento e retenção de IRRF. 

Possuir relatório da movimentação dos servidores por exercício, detalhando as bases de cálculo.  

Possuir cadastro de pessoas com parametrização de campos editáveis pelo servidor para 

alteração de dados cadastrais. 

Permitir que o administrador autorize ou não as alterações de cadastro solicitadas pelos 

servidores. 

Permitir cadastro de assinaturas para uso em correspondências. Sendo possível ao servidor ter 

várias assinaturas cadastradas, porém somente uma será considerada padrão no aplicativo. 

Possibilitar comunicação dos servidores através de correspondências Eletrônicas via aplicativo. 

 

2.18.  PORTAL DO CONTRIBUINTE; 

Possibilitar aos contribuintes o acompanhamento da respectiva situação do cadastro fiscal 

permitindo consulta de débitos, emissão de extratos, carnês e certidões com valores atualizados. 

Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle 

gerado automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva 

ou Positiva com efeito de Negativa). 

Permitir solicitação do carnê IPTU via web. 

Possibilitar emissão de guias de recolhimento de qualquer Tributo Municipal vencido ou não, 

parcelados ou reparcelados, com adicionais calculados, em guia padrão FEBRABAN pronta para 

o recolhimento. 

Possibilitar emissão de guia unificada de qualquer tributo. 

Possibilitar o acesso através dos seguintes navegadores Google Chrome 30 ou superior, Mozilla 

Firefox 25 ou superior, Microsoft Internet Explorer 9 a 11, Safari 6 ou superior. 

Possuir cadastro de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) com, no mínimo, os seguintes 

campos, Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Telefone/Celular, e-mail, Endereço completo, Senha, 

anexos. 

Possuir cadastro de logotipos de bancos para emissão das guias de arrecadação e carnês de 

pagamentos. 

Possuir controle de acesso de usuários nas respectivas funcionalidades considerando o perfil de 

cada usuário para o acesso a estas funcionalidades; 

Possuir logon interativo, que possibilite aos contribuintes acessar vários serviços on-line 

disponibilizados pela entidade através do CPF, ou CNPJ, ou código do contribuinte, ou código 

do econômico, ou código do imóvel, ou inscrição imobiliária. 

Possuir logon interativo, que possibilite a alteração da senha de acesso, e a solicitação de 

reenvio da senha por e-mail em caso de esquecimento.  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/


 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 

Fone / Fax: (35)3555-3556 
Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br  /  E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

Possibilitar aos contribuintes cadastrar seus dados no cadastro de contribuintes (pessoas físicas 

ou jurídicas) utilizando assinatura digital e anexar arquivos digitais em PDF (cópias de 

documentos). 

Possibilitar aos contribuintes acompanhar a situação do cadastro fiscal dos imóveis e 

econômicos do Município, permitindo consulta de débitos, emissão de extratos, carnês e 

certidões com valores atualizados. 

Possibilitar aos contribuintes consultar os créditos tributários disponíveis do exercício vigente e 

anteriores. 

Possibilitar aos contribuintes solicitar serviços diversos disponibilizados pela entidade. Ex. taxa 

de coleta de lixo, taxa de demolição, taxa de resíduos sólidos. 

Possibilitar aos contribuintes emitir e gerar as guias de pagamento de Alvará de Licença e 

Localização e/ou funcionamento, Alvará de Licença do corpo de bombeiros, Alvará de Licença 

da vigilância Sanitária, Alvará de Meio Ambiente. 

Possibilitar aos contribuintes gerar o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI para 

imóveis urbanos ou rurais, informando dados da transação. 

Possibilitar aos contribuintes consultar as solicitações de Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis - ITBI para imóveis urbanos ou rurais realizadas anteriormente com possibilidade de 

filtrar por código e ano da solicitação, código do imóvel, situação da solicitação, CPF/CNPJ do 

comprador vendedor ou responsável, e data de solicitação. 

Possibilitar aos contribuintes gerar a certidão e guia de pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis - ITBI para imóveis urbanos ou rurais, em sendo rural, sem 

necessidade de este estar cadastrado no sistema tributário do município. 

Possibilitar aos contribuintes gerar o carnê de Imposto Territorial Urbano - IPTU para imóveis 

urbanos com possibilidade de pagamento em parcelas ou parcela única com aplicação de 

desconto conforme critérios da entidade. 

Possibilitar aos contribuintes emitir a Certidão de Baixa de atividade, informando o CPF, CNPJ 

ou código de contribuinte, ou código econômico. 

Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle 

gerado automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva 

ou Positiva com efeito de Negativa). 

Possibilitar aos contribuintes emitir a 2ª via da Certidão de Isenção, informando o CPF, CNPJ ou 

código de contribuinte. 

Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos de ISS. 

Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos diversos. 

Possibilitar aos contribuintes solicitar a coleta seletiva para seu imóvel, com possibilidade de 

benefício de redução da taxa de coleta do lixo. 
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Possibilitar aos contribuintes solicitar a emissão de carnês via internet isentando o pagamento 

da taxa referente a emissão e impressão dos carnês. 

Possibilitar aos contribuintes apontar os imóveis que receberão benefícios de créditos tributários 

disponíveis. 

Possibilitar aos contribuintes do tipo Contador, Imobiliária e Cartório consultarem informações de 

seus clientes. 

Permitir a configuração de vínculo e acesso ao cadastro de imóveis e econômicos para os 

Contadores, Imobiliárias e Cartórios respectivos. 

Permitir a emissão de guias de pagamento de tributos municipais, permitindo emissão parcelada 

ou parcela única, com descontos e acréscimos, com valores atualizados. 

Permitir a unificação de parcelas e receitas em uma única guia de pagamento. 

Permitir a configuração do acesso aos serviços disponibilizados ao contribuinte: (CPF/CNPJ, 

Código dos referentes, exigência ou não de senha). 

Possuir área para que a entidade vincule hiperlinks aos principais serviços a serem 

disponibilizados aos contribuintes para acesso nos sites que a entidade julgar necessário. 

Permitir a configuração das solicitações de serviços a serem disponibilizadas aos contribuintes, 

possibilitando informar quais deverá ser tramitado com registro de protocolo. 

Permitir a configuração da forma de cadastro de contribuintes em automática ou condicionada 

ao deferimento de servidor da entidade, possibilitando informar exigência de assinatura digital 

ou ainda anexo de arquivos digitais (cópias de documentos). 

Permitir configuração dos layouts das certidões municipais e alvarás conforme modelo específico 

da entidade. 

Permitir configuração das certidões de contribuinte e imóvel possibilitando informar a exibição de 

imóveis englobados. 

Permitir configuração das guias de pagamento possibilitando informar quais dados do endereço 

do sacado deverá ser exibido. 

Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, 

possibilitando condicionar a emissão à verificação do lançamento do exercício com situação de 

aberto, pago, isento, imune ou ainda sem esta verificação para Microempreendedor individual 

em respeito à Lei Complementar 147. 

Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, 

possibilitando definir a validade do documento em data fixa ou intervalo de tempo. 

Permitir configuração da solicitação de coleta seletiva, possibilitando cadastrar critérios dos 

imóveis exigidos para esta solicitação. 

Permitir configuração da solicitação de emissão de carnês via internet, possibilitando cadastrar 

critérios dos imóveis exigidos para esta solicitação. 
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Permitir configuração da solicitação de abatimentos dos créditos tributários, possibilitando 

cadastrar critérios dos imóveis exigidos para esta solicitação. 

Permitir a configuração de fórmulas para cálculo de multas, juros, correção monetária, descontos 

para pagamentos antecipados e ainda para controle de emissão de documentos. 

Permitir a configuração de mensagens fixas aos contribuintes para fins de obtenção de senha de 

acessos. 

Permitir a configuração de quais informações devem ser apresentadas nas consultas de 

informações cadastrais de imóveis e econômicos. 

Possibilitar o cadastro de cabeçalhos para apresentação dos documentos emitidos pela internet. 

Possibilitar a configuração da verificação da situação dos lançamentos de Alvará como requisito 

para emissão do documento pela internet. 

Possibilitar a configuração da verificação de pendências de sócios ou responsáveis para 

emissões de Certidões Negativas de Débitos. 

Possibilitar aos contribuintes consultar seus processos abertos junto ao departamento de 

Protocolo da entidade. 

Possibilitar aos contribuintes consultar os documentos necessários para abertura de processos, 

conforme as solicitações. 

Possuir cadastros de convênios bancários para emissão das guias de arrecadação e carnês de 

pagamentos 

Permitir a emissão de boletos bancários na modalidade "Carteira com Registro" para 

pagamentos de tributos e demais receitas. 

 

2.19.  PROMOÇÃO SOCIAL; 

O aplicativo de Gestão de Assistência Social deverá permitir a integração de dados de forma 

automática ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com os sistemas de 

Gestão de Saúde Pública. 

Permitir acesso via internet para cadastrar e atender famílias. 

Permitir visualizar os dados cadastrais da Entidade. No caso do aplicativo, as entidades são as 

Secretarias de Assistência Social. 

Permitir realizar atendimentos com os assistidos que tem como origem: visita, denúncia, 

acompanhamento, emergencial e normal, registrando todas as informações dos atendimentos e 

acompanhamentos feitos com o mesmo. 

Permitir cadastrar Áreas e Micro áreas, bem como vincular os estabelecimentos responsáveis 

pela aplicação das políticas públicas de assistência social. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Estados, países. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Municípios. 
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Permitir realizar a manutenção do cadastro de Bairros. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Loteamentos. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Logradouros. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Condomínios. 

Permitir realizar o cadastro de estabelecimentos tanto públicos como privados, que fazem parte 

da Assistência Social. 

Permitir realizar o cadastro de estabelecimentos tanto públicos como privados, que não fazem 

parte da Assistência Social. 

Permitir realizar o cadastro dos profissionais que trabalham na Assistência Social. 

Permitir realizar o cadastro e manutenção de famílias, bem como a vinculação de seus membros, 

possibilitando a inclusão dos mesmos em programas e serviços, atividades e entre outros. 

Permitir realizar o cadastro de competências. 

Permitir visualizar e excluir os relatórios que foram emitidos. 

Permitir emitir relatório com as informações dos atendimentos realizado. 

Permitir emitir relatório com as Áreas e micro áreas cadastradas. 

Permitir emitir relatório com as informações do assistido. 

Permitir emitir relatório com as informações dos estabelecimentos cadastrados. 

Permitir emitir relatório com as informações dos estabelecimentos cadastrados como Outros 

estabelecimentos. 

Permitir emitir o relatório com as informações dos profissionais cadastrados. 

Permitir visualizar as informações do Twitter na página principal do aplicativo. 

Permitir o envio de mensagens entre os usuários de uma mesma entidade. 

Permitir definições de permissão para acesso de Usuários da secretaria. Os Usuários da 

Secretaria são os funcionários alocados nas Secretarias de Assistência Social, fisicamente. As 

permissões são definidas pelo Administrador do aplicativo. 

Permitir visualizar o andamento de processos, como importações exportações entre outros. 

Permitir vincular o profissional no estabelecimento que ele atua 

Permitir anexar documentos no cadastro de atendimento ao assistido. 

Permitir ao usuário cadastrar os programas assistenciais do município. 

Permitir o usuário incluir o assistido/família no programa do município através do atendimento. 

Permitir o usuário excluir o assistido do programa através do cadastro da Família. 

Permitir ao usuário emitir o relatório com os Programas cadastrados no aplicativo. 

Permitir ao usuário realizar o cadastro das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento. 

Permitir o usuário incluir o assistido/família na atividade através do atendimento. 

Permitir ao usuário cadastrar Turmas de atividades. 
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Permitir ao usuário registrar os encontros realizados com as Turmas cadastradas para as 

atividades. 

Permitir o usuário excluir o assistido da atividade através do cadastro da Família. 

Permitir ao usuário emitir o relatório com os participantes das atividades. 

Permitir ao usuário emitir o relatório de acompanhamento das atividades. 

Permitir ao usuário emitir a lista de presença de assistidos que estão participando das atividades. 

Permitir ao usuário visualizar através da tela de atendimento, o histórico de atendimentos já 

realizados pelo assistido. 

  

3. DO TREINAMENTO. 

3.1. A empresa contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento na Área de Informática, 

no mínimo sete dias úteis antes do primeiro treinamento, e deverá ser realizado dentro do prazo 

de implantação, compreendendo o uso das funções do sistema pertencente a sua área de 

responsabilidade, conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas, uso das rotinas de 

segurança, de back-up e restores, rotinas de simulação e de processamento, conforme tabela 

abaixo:  

 

ITEM SISTEMAS  Nº DE PESSOAS A  

SEREM TREINADAS  

CARGA 

HORÁRIA  

1.  Sistema de contabilidade pública.  06  16  

2.  Sistema de planejamento municipal.  05 08  

3.  Sistema de compras.  08 20 

4.  Sistema de patrimônio.  02 08  

5.  Sistema de folha de pagamento.  04  16  

6.  Sistema de arrecadação e fiscalização de tributos municipais.  04  16  

7.  Sistema de escrituração fiscal do ISS via internet.  04  04  

8.  Sistema de controle de nota fiscal eletrônica via internet.  04  16  

9.  Sistema de tesouraria.  03 08  

10.  Sistema de estoque.  02 16  

11.  Sistema de protocolo.  02  04  

12.  Sistema de gestão educacional.  07  08  

13.  Sistema de controle de frotas.  02 08 

14.  Sistema de controle financeiro.  04  04  

15.  Portal da transparência  06  04  

16.  Informações gerenciais. 04 04 

17.  Portal do Servidor; 03 04 

18.  Portal do Contribuinte; 04 04 

19.  Promoção Social; 04 04 
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3.1.2. Os Planos de Treinamento deverão conter os seguintes requisitos mínimos: 

a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

b) Público alvo; 

c) Conteúdo programático; 

d) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, 

documentação técnica, etc.; 

e) Carga horária de cada módulo do treinamento; 

f) Processo de avaliação de aprendizado; 

g) Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides, 

etc.).   

h) Técnico que conheça que domine a maioria dos sistemas nos primeiros 6 meses para 

acompanhamento e resolução de possíveis problemas que surgirem.  

3.1.3. O treinamento para o nível técnico compreendendo: suporte aos Sistemas ofertados, nos 

aspectos relacionados ao gerador de relatórios e linguagem em que estes foram desenvolvidos, 

permitindo que a equipe técnica da Prefeitura possa efetuar checklist de problemas ocorridos 

antes da abertura de chamado para suporte do proponente.  

3.1.4. Os equipamentos disponíveis serão, no mínimo, um microcomputador para cada dois 

participantes, fornecidos pela empresa contratada, podendo esta utilizar-se das dependências 

da Administração Municipal.  

3.1.5. Deverá haver disponibilidade de uma impressora, na sala de treinamento, para testes de 

relatórios.  

3.1.6. A contratante resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento 

contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, 

caberá a contratada, sem ônus para o contratante, ministrar o devido reforço.  

3.1.7. O recebimento dos serviços de treinamento se dará mediante aceite formal e individual 

dos sistemas licitados, devendo contemplar obrigatoriamente a ata dos treinamentos, assinadas 

pelos participantes e relatório de serviços emitido pela empresa contratada. 

  

4. DO SUPORTE TÉCNICO.  

4.1. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado na sede da Prefeitura, por 

técnico apto a prover o devido suporte ao sistema, com o objetivo de:  

a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;  

b) Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, 

queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para 

satisfazer as necessidades de segurança;  
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c) Treinamento dos usuários da Administração Municipal na operação ou utilização do sistema 

em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc.,  

d) Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a 

implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, 

Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na contabilidade e na 

área de informática, entre outros.  

4.2. Será aceito suporte aos sistemas licitados via acesso remoto mediante autorização prévia, 

sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações, devendo ser 

garantido atendimento para pedidos de suporte telefônico no horário das 8h00min às 19h00min, 

de segunda a sexta-feira.  

4.3. Notificar antecipadamente quanto do conteúdo de atualizações.  

 

5. REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS MINIMOS E OBRIGATORIOS A TODOS OS SISTEMAS 

5.1. Os sistemas devem estar aptos a gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar 

automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de 

MINAS GERAIS, conforme layout e parâmetros estipulados por este. 

5.2. Por motivos de padronização, compatibilidade e integrações dos arquivos e aplicativos 

contemplados em toda a solução a ser adquirida, todos os sistemas/aplicativos que fazem parte 

da solução integrada a ser adquirida, deverão obrigatoriamente ser desenvolvidos por um único 

fabricante ou desenvolvedor. 

5.3. A fim de estabelecer uma padronização que permita a manutenção e a compatibilidade dos 

arquivos e aplicativos contemplados em toda a solução a ser adquirida a mesma deverá 

obrigatoriamente ser desenvolvida para funcionar em um único gerenciador de banco de dados. 

Em caráter excepcional, os aplicativos que por sua natureza ou finalidade sejam editaliciamente 

requisitados em ambiente web ficam desobrigados do atendimento da presente regra. 

5.4. Os aplicativos deverão ser multitarefa, permitindo ao usuário o acesso a diversas rotinas 

simultaneamente em uma única janela do aplicativo a partir de um único login, com possibilidade 

de minimizar e maximizar quando desejar, realizando várias consultas ou operações 

simultaneamente. 

5.5. Os aplicativos deverão possuir consulta rápida aos dados cadastrais, generalizada através 

de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do aplicativo aos cadastros, 

dispensando-se a funcionalidade nos casos em que o aplicativo seja executado através de um 

browser, não desenvolvido pela CONTRATANTE. 

5.6. Os aplicativos deverão permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse 

(habilitação das teclas “enter” e “tab”). 
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5.7. Os aplicativos desktop deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, 

simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao aplicativo. Por exemplo, 

manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos na mesma janela da barra de 

ferramentas sem necessidade de novo login. 

5.8. Os aplicativos deverão possuir help ‘online’, sensitivo ao contexto, sobre o modo de 

operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para 

detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou por 

palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação. 

5.9. Os aplicativos deverão permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um 

ou mais relatórios que terão como saída à impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá 

ter a característica de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos 

relatórios de forma que fique contínua. 

5.10. Os aplicativos deverão permitir a personalização do menu dos aplicativos desktop pelo 

usuário, possibilitando:  

5.11. Alterar as descrições e teclas de acessibilidade (ALT+); 

5.12. Adicionar/alterar a teclas de atalho (CTRL+, SHIFT+, ALT+ etc.); 

5.13. Inserir ícones na barra de ferramentas do aplicativo; 

5.14. Inserir menus de acesso rápido para relatórios do aplicativo ou específicos do usuário; 

5.15. Copiar o menu de outros usuários. 

5.16. Possuir o acesso rápido aos relatórios do aplicativo, de acordo com o cadastro que está 

aberto, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do aplicativo. 

5.17. Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os aplicativos: 

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

5.19. Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 

5.20. Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, 

antes da alteração efetuada; 

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

de campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL; 

5.22. Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL 

com o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados. 

5.23. Os aplicativos deverão permitir a emissão de relatório ou gráfico referente aos acessos ao 

aplicativo, demonstrando os usuários que efetuaram login, data e hora de entrada e saída. 

5.24. Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco 

de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando espaço. 

5.25. Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades: 
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5.26. Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a 

necessidade de backup do banco de dados; 

5.27. Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 

5.28. Permitir agendamento do backup;  

5.29. Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de 

armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento; 

5.30. Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos 

aplicativos; 

5.31. Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 

5.32. Possuir relatório de backups efetuados. 

5.33. Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no 

formato TXT ou HTML. 

5.34. Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail 

automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou 

controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o aplicativo da contabilidade onde 

será enviado um e-mail ao Prefeito caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado. 

5.35. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de 

execução do próprio aplicativo, possibilitando ainda que a execução de um script seja agendada 

através do agendador de tarefas do Windows. 

5.36. Permitir que usuários dos Sistemas de Folha de Pagamento e Tributos criem novos 

campos personalizáveis em seus cadastros a partir do próprio aplicativo.   

5.37. Os sistemas de tramitação de processos (protocolo), portal da transparência, ISS/nota 

fiscal eletrônica, sistema gerencial, sistema de saúde, sistema de assistência social e sistema 

de educação devem estar desenvolvido em linguagem 100% WEB, que permita o funcionamento 

via web e devera rodar a partir de um navegador e conter as seguintes funcionalidades:  

5.37.1 Ser compatível com ambiente distribuído, permitindo a realização de tarefas 

concorrentes.  

5.37.2 Utilizar em todo o Sistema o ano com quatro algarismos. 

5.37.3 Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação 

dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas por nível de acesso, 

considerando a função e papel ao qual ele pertença (Perfil). 

5.37.4 Registrar um Log de utilização nas inclusões, atualizações e exclusões efetuadas pelos 

operadores autenticados no sistema, nos cadastros e movimentações, registrando todas as 

informações anteriores contidas nos campos e tabelas, permitindo também a consulta desses 

registros. 
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5.37.5 Possuir controle de restrições de acesso de usuários a entidade por horário, local de 

acesso (IP ou intervalo de IP's). 

5.37.6 Restrição quanto ao tempo para troca de senha e complexidade de senha. 

5.37.7 Possuir consulta rápida aos dados cadastrais do sistema através de tecla de função, 

possibilitando acesso rápido aos dados. 

5.37.8 Emissão de relatórios em segundo plano, possibilitando que, mesmo que o relatório 

esteja sendo processado, o sistema continue apto para a utilização. 

5.37.9 Notificação da conclusão do processamento do relatório, com fácil acesso ou 

possibilidade de visualização posterior. 

5.37.10 Área de gerenciamento de relatórios com possibilidade de: 

5.37.11 Acompanhar o processo de emissão dos relatórios com a opção de cancelamento; 

5.37.12 Visualizar informações como data e hora de emissão do relatório, data e hora da 

conclusão do processamento do relatório. 

5.37.13 Possibilidade de agendamento de emissão de relatórios, otimizando o tempo de 

configuração e emissão. 

5.37.14 Possibilidade de agrupar a emissão de vários relatórios em lotes, podendo agendar a 

emissão do lote de relatórios. 

5.37.15 Possuir Área de gerenciamento de processos com possibilidade de: 

5.37.16 -Acompanhar a execução do processo com a opção de cancelamento; 

5.37.17 -Ver o histórico dos processos executados; 

5.37.18 Possibilidade de agendamento de processos, otimizando o tempo de configuração e 

emissão. 

5.37.19 Os sistemas/módulos deverão possuir help, sensitivo ao contexto, sobre o modo de 

operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para 

detalhamento de um determinado assunto.  

5.37.20 Deve possibilitar o acesso ao sistema pelos navegadores Mozilla Firefox 2 ou superior, 

Google Chrome 3 ou superior, Safari 4 ou superior ou Microsoft Internet Explorer 6 ou superior. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS.  

Especificação do Item Unidade Preço Médio 

→ Serviço Único: 

 Migração, implantação, configuração e parametrização conforme 

procedimentos da Administração Municipal; Capacitação dos 

usuários. 

serviço 47.000,00 

SISTEMAS   

Sistema de contabilidade pública.  Locação/ 

mês 

3048,13 
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Sistema de planejamento municipal.  Locação/ 

mês 

889,29 

Sistema de compras.  Locação/ 

mês 

1189,29 

Sistema de patrimônio.  Locação/ 

mês / 

857,56 

Sistema de folha de pagamento.  Locação/ 

mês 

1662,68 

Sistema de arrecadação e fiscalização de tributos municipais.  Locação/ 

mês / 

2301,84 

Sistema de escrituração fiscal do ISS via internet.  Locação/ 

mês 

1651,67 

Sistema de controle de nota fiscal eletrônica via internet.  Locação/ 

mês / 

2793,33 

Sistema de tesouraria.  Locação/ 

mês 

672,55 

Sistema de estoque.  Locação/ 

mês 

790,89 

Sistema de protocolo.  Locação/ 

mês 

644,90 

Sistema de gestão educacional.  Locação/ 

mês 

2038,27 

Sistema de controle de frotas.  Locação/ 

mês 

753,38 

Sistema de controle financeiro.  Locação/ 

mês 

814,27 

Portal da transparência  Locação/ 

mês 

675,05 

Informações gerenciais. Locação/ 

mês 

1306,67 

Portal do Servidor; Locação/ 

mês 

514,87 

Portal do Contribuinte; Locação/ 

mês 

678,33 

Promoção Social; Locação/ 

mês 

833,33 

Horas Técnica “in loco”, após a migração, implantação e treinamento 
do pessoal, 240 horas anuais limitada a 20 horas mensais;  
 

serviço 18.400,00 

 

6.1. Preço máximo que a Administração se dispõe a pagar:  

→ Serviço Técnico (migração, implantação, configuração e parametrização conforme 

procedimentos da Administração Municipal) – R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) 

 

→ Locação mensal, licença de uso e suporte técnico dos sistemas elencados – R$ 24.116,30 

(vinte e quatro mil cento e dezesseis reais e trinta centavos), por mês. 
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Valor global (licença de uso e suporte técnico dos sistemas elencados para 12 meses + migração, 

implantação, configuração e parametrização): R$ 336.395,60 (trezentos e trinta e seis mil, 

trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos). 

 

OBS: CASO A EMPRESA VENCEDORA APRESENTE O SISTEMA UTILIZADO 

ATUALMENTE PELA PREFEITURA, OBVIAMENTE NÃO SERÃO CONTRATADOS OS 

SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO 

 

 Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no ANEXO I (Termo de 

Referência) do presente edital, a vencedora do certame deverá apresentar em equipamento 

próprio, em data estabelecida pelo pregoeiro, o atendimento de verificação de conformidade com 

os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.  

 A verificação de atendimento pelo objeto proposto pelas licitantes em suas propostas, às 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, inclusive no que tange à integração entre 

os softwares, se dará via demonstração prática dos mesmos, devendo a licitante vencedora, 

comparecer com técnicos devidamente capacitados para desenvolver as atividades de 

demonstração solicitadas e sanar as dúvidas que surgirem durante a avaliação. 

 O atendimento aos requisitos descritos no Anexo I será validado por Comissão Avaliadora, 

formada por representantes das Secretarias e Divisões da Administração, interessados na 

contratação, os quais formalizarão relatório próprio, que integrará os autos do processo, 

indicando se a empresa vencedora atende plenamente, parcialmente ou não atende às 

exigências.  

 A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos implicará na 

desclassificação imediata da proponente no certame, sujeitando, inclusive a mesma às 

penalidades previstas neste Edital e, consequentemente, implicará na convocação dos próximos 

colocados que serão sujeitos à mesma análise. 

 

QUANTO AO PREÇO:  

Deverão estar inclusos no preço total ofertado todos os encargos que venham incidir na 

prestação dos serviços e será aceito somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Os tributos e 

demais encargos trabalhistas referente à contratação é de inteira responsabilidade do 

Contratado. Será calculado o valor de cada aula pela quantidade de aulas ministradas no mês. 
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DO PAGAMENTO: O pagamento pela execução dos serviços será mensalmente, após a 

emissão das notas fiscais, que deverão ser emitidas no final de cada mês, atestadas pelas 

secretarias solicitantes e virem acompanhadas dos seguintes documentos: 

- CND FGTS; 

- CND INSS junto com a Dívida Ativa; 

- CND trabalhista; 

 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela Secretaria Requisitante. 

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

Para aceitação da proposta a pregoeira considerará as características do serviço ofertado e sua 

conformidade com as especificações do edital, o prazo e local de prestação, preços e demais 

requisitos formais e materiais da oferta. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Menor preço global. Para julgamento e classificação das propostas a pregoeira verificará a 

aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar 

aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as demais em ordem crescente. 
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ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
ENVELOPE N. 2 – A EMPRESA PARTICIPANTE DEVERÁ APRESENTAR EM 
IMPRESSO PRÓPRIO, A PROPOSTA, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DOS 
SERVIÇOS CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, COM 
PREENCHIMENTO COMO SE SEGUE: 
 

REF: PROCESSO N.º 236/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 133/20177 
 

OBJETO: Prestação de serviço de fornecimento, implantação e locação de Sistema de 

Gestão Pública 

Especificação do Item Unidade Preço Médio 

→ Serviço Único: 

 Migração, implantação, configuração e parametrização conforme 

procedimentos da Administração Municipal; 

Capacitação dos usuários. 

serviço  

SISTEMAS   

Sistema de contabilidade pública.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de planejamento municipal.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de compras.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de patrimônio.  Locação/ 

mês / 

 

Sistema de folha de pagamento.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de arrecadação e fiscalização de tributos municipais.  Locação/ 

mês / 

 

Sistema de escrituração fiscal do ISS via internet.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de controle de nota fiscal eletrônica via internet.  Locação/ 

mês / 

 

Sistema de tesouraria.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de estoque.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de protocolo.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de gestão educacional.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de controle de frotas.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de controle financeiro.  Locação/ 

mês 

 

Portal da transparência  Locação/  
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mês 

Informações gerenciais. Locação/ 

mês 

 

Portal do Servidor; Locação/ 

mês 

 

Portal do Contribuinte; Locação/ 

mês 

 

Promoção Social; Locação/ 

mês 

 

Horas Técnica “in loco”, após a migração, implantação e treinamento 
do pessoal, 240 horas anuais limitada a 20 horas mensais;  
 

serviço  

 

Valor global (licença de uso e suporte técnico dos sistemas elencados para 12 meses +migração, 

implantação, configuração e parametrização): R$................................ (valor por extenso) 

 

INCLUIR TODAS AS INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, OU SEJA: 
 
1- Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante(e-mail) 

e dados bancários; 

2- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 

para a entrega dos envelopes; 

3 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto 

da presente licitação; 

4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um preço para cada item do objeto desta licitação. 

 
Local e data. 

 
_________________________________________ 

Empresa (CNPJ) 
Responsável (nome por extenso) CPF/RG 
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ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

PROCURAÇÃO 

 
 
  (nome da empresa/profissional) __________________________, 

inscrito no CNPJ/CPF n.º ________________, com sede à (endereço completo) 

____________________________________________, neste ato representada 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 ao Governo da Prefeitura de Guaranésia – MG (ou de forma 

genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os 

atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de pregão 

n.º 236/2017 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos 

legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar, transigir, desistir, firmar contratos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso) de 

apenas uma licitação. 

 

 

Local, data e assinatura. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA 

MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, 

PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 

DEZESSEIS ANOS. 

 

 

Empregador Pessoa Jurídica 

 

Ref.: PREGÃO Nº 236/2017 

PROCESSO Nº 133/20177 

 

 

   _______________________________________, inscrito no 

CNPJ n.º ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr. (a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º________________________ e do CPF n.º 

__________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz (   ). 

 

Local e data 

 

___________________________________________ 

(Representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N º 236/2017 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no 

CNPJ nº _________________, por seu representante legal o Sr. (a) 

_______________________________, portador da cédula de identidade 

nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da 

Lei, para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto 

de 2014, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir 

o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei 

Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do 

§4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Local e Data 

 

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

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
 
À Prefeitura de Guaranésia 

 

Ref.: Pregão n.º 236/2017 

Processo nº: 133/20177 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa)__________________________, inscrita(o) no 

CNPJ sob o nº _________________________, com sede  na ___________________ 

(endereço  completo),  interessada(o)  em  participar  do Pregão n.º 236/2017, instaurado 

pela Prefeitura Municipal de Guaranésia, declara, sob as penas da Lei, a inexistência 

de fato impeditivo a sua habilitação e se obriga a comunicar a superveniência do 

mesmo.  

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL 
 

 

Contrato nº .../2017 

Processo nº. 236/2017 

Pregão Presencial nº.133/20177 

 

Prestação de serviço de fornecimento, implantação e locação 

de Sistema de Gestão Pública, que entre si celebram o 

município de Guaranésia e _____________________. 

 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito 

público, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui 

Barbosa, nº. 40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, 

Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, RG nº MG 

2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20 e a Secretarias Municipais, representada neste 

ato pelo Chefe de Gabinete, Sr. Natal dos Reis Carvalho Júnior, portador do CPF nº. 

037.681.389-09 e RG nº 84.74.963-0 e do outro lado a empresa/profissional 

____________________, inscrita no CNPJ/CPF nº _________________, sediada 

_______________________________, representada pelo ______________, 

nacionalidade, profissão, portador do RG nº ______________ e do CPF nº 

________________________, residente e domiciliado 

_______________________________, firmam o presente contrato nos termos 

constantes da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nas condições seguintes: 

1. DO OBJETO. Constitui objeto deste a contratação de empresa para 

fornecimento de sistema de Gestão Pública para a Administração do Município de 

Guaranésia, através de licenças de uso com acesso simultâneo de usuários.   

1.1. Manutenção legal e corretiva, necessária ao aprimoramento dos mesmos, 

durante o período contratual.  

1.2. Serviços de migração, implantação, configuração e parametrização, 

conforme procedimentos da Administração Municipal.  

1.3. Capacitação de usuários responsáveis pela utilização dos sistemas 

contratados.  

1.4. Suporte técnico operacional nos sistemas contratados, após a implantação 

quando solicitado.  

1.5. Todos os sistemas deverão apresentar rigorosamente todas as 

especificações constantes no Anexo I, apenso ao processo e parte integrante deste 

contrato.  
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2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. As condições da prestação de 

serviço encontram-se relacionados no Anexo I deste Contrato.  

  

3. DO PREÇO. A contratante pagará à contratada pela migração, 

implantação, configuração, parametrização e capacitação dos usuários o valor total de 

R$ ........... (......................),  e pela  licença de uso dos sistemas de gestão e suporte 

técnico o valor mensal de R$ ........... (......................).  

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessários 

à execução deste contrato correrão à conta das Dotações: 

 

Ficha Elemento/Dotação 

560 Manut. ativ. secretaria do prefeito / Outros serv. Terc. PJ 02.10.01 04.122.0052.2.005 / 33.90.39.99 

73 Manut. ativ. adm. Receitas / Outros serv. Terc. Pessoa jurídica / 02.20.01 04.129.0053.2.025  / 33.90.39.99 

97 Manut. ativ. contabilidade / Outros serv. Terc. Pessoa jurídica / 02.30.01 04.124.0055.2.027 / 33.90.39.99 

225 Manut. ativ. adm. Geral educação / Outros serv. Terc. PJ 02.60.01 12.122.0052.2.043 / 33.90.39.99 

 

5. DO PAGAMENTO. 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (dias) dias após a data do 

protocolo/entrega da Nota Fiscal de Prestação de Serviço, desde que a respectiva 

Nota de Empenho seja processada, atendidas as disposições da Lei 4.320/64, 

cabendo ao Chefe de Gabinete proceder a liquidação do empenho observadas as 

disposições do art. 63 da citada lei.   

5.2. Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão 

representados na respectiva proposta da contratada que passa a constituir o Anexo I, 

parte integrante deste contrato.  

5.3. Deverá ser anexada a cada Nota Fiscal de Prestação de Serviços o 

Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, a Prova de regularidade perante 

o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e a GFIP - Guia de Recolhimento 

do FGTS e de Informações à Previdência Social.  

5.4. O pagamento será realizado através de depósitos na conta corrente nº. 

..........., da agência nº......... do Banco...........  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES.  

6.1. Do município.   

6.1.1. Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos na 

cláusula terceira.  

6.1.2. Fornecer todas as informações necessárias à execução dos serviços.  
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6.1.3. Permitir o acesso do representante ou empregado do contratado ao local 

da prestação dos serviços desde que devidamente identificado.  

6.1.4. Notificar o contratado de qualquer irregularidade encontrada na execução 

dos serviços.   

6.2. Da contratada.  

6.2.1. Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.   

6.2.2. Manter na execução dos serviços pessoal especializado, 

responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes da contratação, encargos, salários, 

impostos e etc.6.2.3. Manter um responsável na realização dos serviços, nos termos do 

edital.    

6.2.4. Responsabilizar-se pela observância de todas as condições para o bom 

desempenho dos serviços.  

6.2.5. Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação e hospedagem do 

pessoal técnico e dos responsáveis pela prestação dos serviços até esta cidade e por 

seu retorno a sua origem.  

  

7. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO. Compete 

ao Chefe de Gabinete e Chefe do Centro de Processamento de Dados acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, bem como conferir as Notas Fiscais emitidas pela 

contratada para fins de pagamento.  

 

8. DO PRAZO. A vigência deste contrato dar-se-á a partir de sua assinatura e 

terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da lei 

8.666/93.  

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS. Aplicar-se-á na execução do presente contrato, 

especialmente aos casos omissos, os detalhes da Lei 8.666/93 e Lei 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor).   

 

10. DAS PENALIDADES.   

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 

caracterizará a inadimplência da adjudicatária, sujeitando-a a sanções previstas no art. 

87 da Lei 8.666/93, garantindo o direito de defesa prévia, e em especial:  

10.1.1. Advertência (art. 87, I da Lei 8.666/93), notificando o contratado sobre 

o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção das medidas para 

correção; 

10.1.2.  Multa (art. 87, II da Lei 8.666/93), multa administrativa, graduável 

conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor do Contrato, acumulável com as demais sanções.  

10.1.3. Suspensão temporária (art. 87, III da Lei 8.666/93), de participar em 

licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos;  
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10.1.4. Declaração de inidoneidade (art. 87, inc. IV da Lei nº. 8.666/93) para 

licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição, até que seja promovida sua reabilitação.  

10.2. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções previstas neste Edital.  

10.3. A quantia correspondente a multa aplicada deverá ser recolhida em cinco 

dias contados da notificação, sob pena de ser descontada da garantia prestada ou do 

pagamento eventualmente devido pela Administração.  

10.4. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o 

Departamento Municipal de Cadastro, Tributos e Fiscalização. As demais sanções são 

de competência do Prefeito Municipal sendo em qualquer hipótese de descumprimento 

facultada a defesa prévia do Contratado e assegurados a ampla defesa e o contraditório.  

 

11. DA PUBLICIDADE. A eficácia do presente contrato depende de 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.  

 

12. DAS ALTERAÇÕES. O presente Contrato poderá ser alterado na 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, 

ressalvados os limites e as vedações legais.  

 

13. DA RESCISÃO. Constituem motivos para rescisão do presente contrato 

o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos 

previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.  

  

14. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia - MG 

para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.  

 

Local e data 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito do Município 

 

 

Natal dos Reis Carvalho Júnior 

Chefe de Gabinete 

 

 

Contratado 
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ANEXO I DO CONTRATO nº......./............ 
 

Prestação de serviço de fornecimento, implantação e locação de Sistema de Gestão Pública, 

assim disposto:  

→ Serviço Técnico:  

• Migração, implantação, configuração e parametrização conforme 

procedimentos da Administração Municipal;   

• Capacitação dos usuários.  

→ Licença de uso dos sistemas de gestão de: 

1. Contabilidade pública;  

2. Planejamento municipal;  

3. Compras;  

4. Patrimônio;  

5. Folha de pagamento;  

6. Arrecadação e fiscalização de tributos municipais;  

7. Escrituração fiscal do ISS via internet;  

8. Controle de nota fiscal eletrônica via internet;  

9. Tesouraria;  

10. Estoque;  

11.  Protocolo;  

13.  Gestão educacional;  

14.  Frotas;  

15.  Controle financeiro;  

16.  Portal Transparência; 

17.  Informações Gerenciais; 

19.  Portal do Servidor; 

20.  Portal do Contribuinte; 

21.  Promoção Social; 

→ Suporte Técnico:  

• Assessoria Técnica “in loco”, após a migração, implantação e treinamento do pessoal. 

240 horas anuais limitada a 50 horas mensais;  

• Atendimento virtual ou por telefone sempre que solicitado, com a 

resposta/solução/procedimento no prazo máximo de 48 horas.   

 

2. MEMORIAL DESCRITIVO. Descrição de cada módulo de sistema de gestão: 

2.1. SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA:  
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O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e 

possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e 

a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões.  

Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em 

partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os 

artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro Diário.  

Possibilitar a integração com o Sistema de Compras.  

Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas 

Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim 

Financeiro Diário.  

Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 

4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução do Tribunal de Contas.  

Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial 

e de Compensação.  

Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento.  

Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original.  

Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.  

Possibilitar o registro de subempenhos sobre o empenho Global.  

Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não 

inscrição em Restos a Pagar.  

Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação.  

Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em 

contrapartida com várias Contas Pagadoras.  

Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de 

Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da 

prestação de contas.  

Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas 

a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica.  

Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de 

pagamento, fazendo os lançamentos necessários.  

Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra orçamentário como no 

orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro.  

Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, 

Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.  

Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita 

orçamentária, em rubrica definida pelo usuário.  
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Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de 

cancelamento, quando for o caso.  

Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração 

do resultado.  

Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos.  

Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho.  

Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o balancete 

financeiro da prefeitura.  

Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho.  

Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.  

Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das decorrentes de 

créditos adicionais especiais e extraordinários.  

Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações.  

Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e subempenhos.  

Registrar anulação parcial ou total de empenho.  

Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações.  

Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência 

do exercício.  

Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 

insuficiente para comportar a despesa.  

Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.  

Possibilitar consultar ao sistema sem alterar o cadastro original.  

Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período 

de tempo e outros de interesse do Município.  

Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de 

interesse do Município.  

Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não 

esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já 

iniciado.  

Emitir Notas de Empenho, subempenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar, 

Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo 

e/ou aleatoriamente.  

Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extra 

orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas operações.  

Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho.  
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Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a 

emissão de relatórios das despesas por tipo.  

Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e 

detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado.  

Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de 

Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários.  

Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de 

diversas fontes para um mesmo decreto.  

Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo cotas 

mensais e limitação de empenhos.   

Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência 

do exercício, e com possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso.   

Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 

insuficiente para comportar a despesa.   

Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.   

Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período 

de tempo e outros de interesse do Município.   

Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de 

interesse do Município.   

Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos 

ou lançamentos indevidos.  

Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de 

empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 04 de maio de 2000.  

Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o art. 13 da Lei 

101/00 – LRF de 04 de maio de 2000.  

Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e 

que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.  

Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução.  

Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas 

configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.  

Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 

275/00.  

Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem 

Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação 

de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados.  

Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento.  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/


 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 

Fone / Fax: (35)3555-3556 
Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br  /  E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos 

administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.  

Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar 

os arquivos para o Tribunal de Contas.  

Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.   

Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste.  

Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria 

da Receita da Previdência.  

Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Manual 

de Procedimentos da Receita Pública da STN.  

Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com 

a Portaria 916 do Ministério da Previdência Social, com emissão dos respectivos demonstrativos.  

Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.  

Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a despesa 

fixada e realizada.  

Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de 

efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor.  

 

2.2. SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Este sistema deverá permitir a elaboração da proposta para o Plano Plurianual, para a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e para a Lei Orçamentária Anual, possibilitando a consolidação dos 

dados dos órgãos da Administração Direta e Indireta, devendo: 

Permitir cadastrar as orientações do governo para elaboração do plano plurianual  

Permitir a configuração da máscara das fontes de recursos, grupo e especificação.  

Permitir a configuração das assinaturas nos relatórios.  

Permitir cadastrar e configurar informações adicionais para atender necessidade específica em 

alguns cadastros.  

Permitir gerar arquivos para prestação de contas para o Tribunal de Contas do estado.  

Possibilitar a configuração de seleção para emissão dos relatórios.  

2.2.1. Plano Plurianual (PPA): 

Permitir a definição de macro objetivos a serem utilizados nos programas do Plano Plurianual.  

Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: origem (novo, substituto ou 

continuação), tipo do Programa, macro objetivo, horizonte temporal e denominação.  

Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com: indicadores e índices esperados, 

órgão e gerente responsável, público alvo.  
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Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes 

informações: tipo da ação (projeto/atividade/operações especiais), tipo do orçamento 

(fiscal/seguridade social/investimentos de estatais), unidade de medida, quando necessário, 

produto, quando necessário, título e finalidade.  

Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA, bem 

como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas.  

Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas 

audiências públicas.  

Cadastrar Cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a disponibilidade dos recursos 

do orçamento e orientações no que diz respeito ao ambiente macroeconômico esperado no 

período de implementação do Plano Plurianual.  

Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 

arrecadado, e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.  

Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 

gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.  

Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.  

Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino.  

Permitir efetuar o planejamento das despesas possibilitando: identificar o programa e ação, 

informar as metas financeiras com a indicação da fonte de recursos, informar as metas físicas a 

serem alcançadas durante a execução do programa.  

Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual.  

Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual.  

Permitir cadastrar avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e seus 

macro objetivos.  

Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, tal 

como: Em andamento, concluído, paralisado.  

Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos de Despesas.  

Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos de Despesas.  

Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que possam interferir na 

implantação do programa ou ação e também registrar providências a serem tomadas referentes 

a cada restrição.  

Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.  

Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.  

Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.  

Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual.  

Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.  
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Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.  

Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.  

Possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais.  

2.2.2.  Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO): 

Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.  

Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto, definindo as metas 

físicas e as metas financeiras com identificação da fonte de recurso.  

Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA.  

Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes.  

Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras à fundos.  

Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 

gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.  4.2.2.7. Cadastrar metodologias de 

cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser arrecadado, e as medidas a 

serem tomadas para realizar a arrecadação.  

Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO.  

Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo e as formas de compensação da 

renúncia.  

Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou despesa, com as 

previsões definidas no PPA.  

Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações.  

Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo e a providência a ser tomada para o risco.  

Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento mensal destas 

projeções.  

Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e da despesa com possibilidade de 

agrupamento por fonte de recurso.  

Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção pelo tipo da 

transferência.  

Emitir os anexos nos moldes da Lei nº. 4.320/64:  

Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas.  

Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.  

Anexo 3 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.  

Anexo 4 – Funções e sub-funções de Governo.  

Anexo 5 – Programa de Trabalho do Governo.  

Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).  

Anexo 7 – Demonstrativo da Despesa por Funções, sub-funções e Programas conforme Vínculo.  
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Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Demonstrativo da Evolução da 

Receita e Demonstrativo da Evolução da Despesa.  

Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – 

MDE.  

Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde.  

Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF):  

Demonstrativo I - Metas Anuais.   

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício  

Anterior.  

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 03 (três) 

Exercícios Anteriores.  

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido.  

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de  

Ativos.   

Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS.   

Demonstrativo VI. A - Projeção Atuarial do RPPS.   

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.   

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.  

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das 

Receitas.  

Anexo I.A - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas. -- Anexo II - 

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas.  

Anexo II.A - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas.  

Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário.   

Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal.  

Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida.  

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.  

Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.  

Permitir copiar dados de outras LDO’s possibilitando escolher: Despesas (Prioridades), Receitas, 

Transferências Financeiras, Renúncias e Compensação das Receitas, Expansão e 

Compensação das Despesas, Metodologias de cálculo, Resultado Nominal, Riscos Fiscais, e 

Projeções Atuariais.  

Permitir copiar as receitas e despesas definidas no PPA, com a opção de efetuar o detalhamento 

das Contas de receita e de despesa, Fontes de recursos e Definição dos valores para as metas 

financeiras e físicas.  
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2.2.3. Lei Orçamentária Anual (LOA): 

Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.  

Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA.  

Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária responsável 

pela arrecadação.  

Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da ação que pertence a 

cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua codificação diferente.  

Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do localizador de 

gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores.  

Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos os órgãos da Administração Direta 

e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida).  

Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por fonte de 

recurso.  

Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: Despesa, Órgão, 

Unidade e Programa.  

Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras.  

Emitir os seguintes anexos, nos moldes da Lei 4.320/64:  

Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas.  

Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.  

Anexo 3 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.  

Anexo 4 – Funções e Sub-funções de Governo.  

Anexo 5 – Programa de Trabalho do Governo.  

Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).  

Anexo 7 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme Vínculo.  

Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Demonstrativo da Evolução da 

Receita - Demonstrativo da Evolução da Despesa.  

Permitir copiar dados de outras Leis Orçamentárias Anuais.  

Permitir copiar as receitas e prioridades definidas na LDO, possibilitando o detalhamento de pelo 

menos, contas de receita, contas de despesa, fontes de recursos e valores para as metas 

financeiras.  

Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como: Demonstrativo das Receitas e 

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Demonstrativo das Receitas 

de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde e Demonstrativo da Despesa com Pessoal.  

Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.  

 

2.3. SISTEMA DE COMPRAS.  
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Possuir cadastro de materiais com no mínimo: grupo e classe, descrição sucinta e detalhada, 

classificação do tipo perecível, estocável, consumo, permanente, combustível e o tipo do 

combustível. 

Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais utilizando código com grupo, 

classe e máscara; código sequencial; código sequencial com grupo e classe.  

Visualizar no cadastro a data, quantidade, preço e fornecedor da última compra do material 

selecionado.  

Permitir consulta do material selecionando palavra chave e por grupo e classe.  

Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral/CRC, 

controlando a sequência do Certificado.  

No CRC deve constar todos os dados cadastrais, o ramo de atividade e a documentação 

apresentada com suas respectivas datas de vencimentos.  

Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos 

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

vencidas/por vencer.  

Permitir o registro e acompanhamento de avaliações e desempenho dos fornecedores, alertando 

o usuário quando o fornecedor estiver com situação desfavorável.  

Controlar as solicitações de compra por setor/unidade administrativa, não permitindo que 

usuários de outros setores acessem e cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro 

de custo.  

Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.  

Permitir cadastrar mais de uma despesa na solicitação de compra.  

Permitir controlar a compra direta, acompanhando o processo desde a solicitação até a entrega 

do bem ao seu destino.  

Possuir rotina para anulação da compra direta.  

Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais e serviços via sistema.  

Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para 

um novo processo licitatório ou para compra direta automaticamente.  4.3.16. Controlar as 

quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de 

forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente.  

Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios, com as seguintes fases: julgamento, 

publicação, registro das de atas, deliberação, mapa comparativo de preços, interposição de 

recurso, anulação, revogação, parecer jurídico, homologação e adjudicação, autorizações de 

fornecimento e contratos e aditivos.  
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Permitir o cadastramento de comissões: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, 

informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas data de 

designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas.  

Registrar os processos licitatórios contendo no mínimo os seguintes dados: número, objeto, 

modalidade de licitação, as datas de abertura e recebimento dos envelopes, indicando se o texto 

do edital já foi cadastrado ou não.  

Gerar arquivo com os itens para coleta de preços e para processo licitatório a ser disponibilizado 

aos fornecedores para digitação da proposta de preço em cada item, possibilitando, também, a 

leitura do mesmo arquivo com os preços informados para preenchimento automático no cadastro 

das propostas.  

Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, 

visualizando a situação do fornecedor para cada item do processo (vencedor, perdedor, não 

cotou).  

Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de mesma natureza com dispensa de 

licitação, para que não ultrapasse os limites legais.  

Possibilitar controlar os gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 

preestabelecidos.  

Permitir montar os itens do processo licitatório, da compra direta e da coleta de preços por lotes.  

Sugerir o número da licitação sequencial, e por modalidade, permitindo numeração manual.  

Permitir gerar um processo administrativo e de compra a partir da coleta de preços, tendo como 

base para o valor máximo do item, o preço médio e o menor preço cotado na coleta de preços.  

Gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a realização periódica 

de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão sendo praticados 

atualmente pelos fornecedores.  

Registrar a rescisão do contrato e aditivo, informando, no mínimo, os campos: motivo da 

rescisão, fundamento legal, data da rescisão e da publicação, imprensa oficial em que foi 

publicado, valor da multa e indenização.  

Permitir o registro da contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar 

de fornecer o material e de executar os serviços.  

Possuir histórico do contrato, permitindo a seleção do tipo de histórico (acréscimo, diminuição, 

equilíbrio, rescisão ou outros) e também, possibilitar a visualização do tipo de alteração (bilateral 

ou unilateral).  

Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação (pago, 

vencido ou a vencer).  

Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando também a situação 

(entregue, vencido a vencer).  
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Permitir a emissão da autorização de compra e de serviços, filtrando por setor/ unidade 

administrativa, fornecedor e dotação.  

Permitir que os itens do processo sejam separados por setor/ unidade administrativa com suas 

respectivas quantidades, possibilitando ainda, a separação por despesa.  

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

classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).  

Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina 

de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.   4.3.37. Possibilitar a emissão da 

ata do pregão presencial e histórico dos lances.  

Controlar o tempo entre os lances por meio de um cronômetro, para o pregoeiro pausar e iniciar 

a contagem do tempo.  

Possibilitar a informação das datas dos vencimentos da compra direta para geração dos 

empenhos com suas parcelas.  

Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação.  

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

empresa de pequeno porte e empresa de médio porte de acordo com lei complementar 123/2006.  

Possuir modelos de textos de editais e contratos no banco de dados.  

Permitir criar modelos de editais, contratos, autorização de compras.  

Dispor a Lei de Licitações (8.666/93) para eventuais consultas diretamente no sistema.  

Emitir relação de abertura das licitações, informando a data de abertura da licitação, horário da 

abertura, o nº. da licitação, a modalidade, o tipo, os membros da comissão responsável pela 

abertura e o objeto a ser licitado.  

Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo:  

Termo de abertura e autorização do processo licitatório;  

Parecer jurídico e contábil;  

Publicação do edital;  

Atas das sessões de julgamento do Processo Licitatório  

Atas do pregão;  

Emissão de contratos;  

Notas de autorização de fornecimento;  

Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98;  

Demonstrativo das compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93.  

Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento e 

termos aditivos de Contratos.  

Possibilitar a geração de arquivos para o TCE/SP.  

Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.   
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Permitir a integração com sistema de contabilidade pública:  

Atualizar dados cadastrais de fornecedores, despesas e outros dados relacionados.  

Não permitir utilizar dotação sem saldo contábil.  

Bloquear valor da despesa previsto no processo licitatório, na compra direta ou termo Aditivo.  

Desbloquear saldo remanescente da despesa na geração do último empenho do processo.  

Gerar empenhos e liquidações.  

Possuir rotina de integração com sistemas tributários para informar os débitos quando informar 

o contribuinte para participar do processo licitatório ou compra direta.  

Possuir rotina de integração com sistemas de Almoxarifado para gerar entrada de material, 

visualizando pelo sistema de Compras a movimentação de entrada no estoque.  

Possuir rotina de integração com sistemas de patrimônio para gerar a entrada de bens no 

patrimônio público, sem necessidade de redigitação.  

Possuir rotina de integração com sistemas de frotas, compartilhando informações de materiais, 

fornecedores e centros de custos.  

 

2.4.  SISTEMA DE PATRIMÔNIO. 

Ter cadastro para os bens móveis e imóveis, com a identificação dos bens recebidos em doação, 

em comodato, permuta e outras incorporações.  

Possuir campo no cadastro para informar processo licitatório, empenho e fornecedor do bem.  

Possuir campo no cadastro para informar o estado de conservação do bem.  

Possuir campo no cadastro para informar a moeda da aquisição e permitir sua conversão para 

moeda atual.  

Possuir campo no cadastro para armazenar e visualizar a imagem do bem.  

Permitir a inclusão de novos campos no cadastro do bem para registro de informações adicionais.  

Visualizar no cadastro as seguintes situações do bem: ativo, baixado, comodato, locado ou 

cedido.  

Visualizar no cadastro o valor de aquisição, o valor total de depreciações e valorizações e o valor 

atualizado.  

Possuir campo no cadastro para informar o valor mínimo residual.  

Cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações.  

Permite vincular a conta contábil e natureza do bem.  

Permitir cadastrar contas patrimoniais e classificá-las por bens móveis e Imóveis.  

Possuir cadastro para conversão de moedas/indexadores e atualizar automaticamente o valor 

do bem ao cadastrá-lo.  

Permitir informar o arrendamento para os bens imóveis.  

Permitir a reavaliação (valorizações/depreciações) dos bens de forma individual e geral.  
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Possuir configuração para reavaliação periódicas (mensal, bimestral, trimestral, semestral e 

anual) dos percentuais.  

Simular a depreciação natural dos bens desde sua aquisição até a data atual.  

Permitir o estorno de correções feitas indevidamente.  

Permitir o controle de transferência de bens entre os demais setores deste órgão, inclusive com 

os seus responsáveis.  

Permitir cadastrar contas do tipo crédito/débito e classificá-las por bens móveis e imóveis.  

Permitir cadastrar seguradoras.  

Permitir cadastrar apólices de seguros, informando valor de franquia e valor segurado.  

Bloquear a movimentação dos bens durante o inventário.  

Não permitir alteração no valor original do bem cadastrado, 

Efetuar baixas múltiplas por contas, departamentos, unidade administrativa e bens, informando 

o ato legal que originou esta baixa.  

Controlar o envio do bem para manutenção, informando data de envio e previsão de retorno, tipo 

de manutenção: corretiva e preventiva, valor do orçamento.  

Gerar a transferência do bem para outra unidade administrativa após voltar da manutenção.  

Manter o registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas no 

exercício, possibilitando a emissão de relatório por período.  

Permitir visualizar as movimentações por setor.  

Efetuar depreciações anuais por conta, por natureza.  

Emitir o relatório de baixas de bens filtrando por período, por conta, por unidade administrativa.  

Emitir relatório identificando o bem, último valor, conta ao qual ele pertence, o responsável pelo 

bem, número patrimonial e a data de aquisição.  

Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável.  

Emitir relatório de reavaliações (Valorização/Depreciação) de bens filtrando por bem, por conta, 

unidade administrativa e por período.  

Emitir relatório com a movimentação das contas dos bens por período, possibilitando visualizar 

o saldo anterior ao período, total de entradas, total de saídas e saldo atual da conta.  

Emitir relatório com bens a inventariar para conferência de sua localização por responsável e 

unidade administrativa.  

Emitir relatórios dos bens em inventário, termo de abertura e encerramento do inventário.  

Permitir a geração e leitura de etiquetas com código de barra  

Emitir relatório dos bens que estão ou que voltaram da manutenção, filtrando pelo fornecedor e 

pelo motivo da manutenção.  

Possuir rotina para importar imagem do bem, armazenando-a no banco de dados.  

Enviar, periodicamente, por e-mail, a relação dos bens a cada responsável para conferência.  
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Enviar, por e-mail, comunicado da transferência de bens para o responsável.  

 

2.5.  SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 

Possuir cadastro único de pessoas para todas as rotinas deste sistema e do de Recursos 

Humanos.  

Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de 

pessoas.  

Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e para da relação 

de dependência para o IRRF.  

Controlar a lotação e localização física dos servidores.  

Ter cadastro ilimitado de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme 

Portaria Nº. 1.121, de 8 de Novembro de 1995. 

Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor 

automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.  4.5.7. Registrar 

automaticamente as movimentação de pessoal referente à admissão, demissão ou exoneração, 

rescisão, prorrogação de contrato, alterações salariais e de cargo, férias, aposentadoria, 

afastamento, funções gratificadas exercidas, através da informação do ato.  

Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço prestado.  

Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o 

gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.  

Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou 

está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.  

Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período 

de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos.  

Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e 

centro de custos.  

Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.  

Permitir configurações de férias por cargo.  

Controlar a escolaridade mínima exigida para o cargo.  

Controlar os níveis salariais do cargo.  

Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria.  

Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do TCE-SP.  

Registrar requerimentos de aposentadorias e pensões.  

Ter controle de pensionistas por morte ou judicial.  

Registrar a concessão de benefícios de pensão, através da informação do ato.  
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Calcular automaticamente o valor da pensão, cancelando-o se informado a data de seu término.  

Permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado.  

Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, 

definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade. 

(INSS, IRRF, salário família, entre outras).   

Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como 

automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.).  

Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto dos 

servidores municipais.  

Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão.  4.5.28. Permitir a 

configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, com códigos a serem 

gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.  

Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens percebidas pelos 

servidores.  

Possibilitar a configuração de afastamentos.  

Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.  

Permitir deixar gravado a seleção/filtragem de relatórios rotineiros.  

Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo complementar, 13º salário 

adiantado e integral.  

Permitir cálculo automático de rescisão com prazo determinado.  

Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas.  

Possuir controle de faltas para desconto no pagamento das férias.  

Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias.  

Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.  

Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.  

Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias utilizando a mesma 

matrícula do funcionário.  

Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário integral, de férias e 

rescisórias, para a competência atual ou futura, sem gerar os encargos sociais para o cálculo 

simulado.  

Registrar o histórico salarial do servidor.  

Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do plano de cargos.  

Permitir a inclusão e alteração de proventos e descontos lançados de modo fixo, em um período 

determinado, em qualquer tipo de cálculo da folha.  
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Calcular automaticamente todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal, como 

IRRF, FGTS, salário família e previdência.  4.5.46. Emitir relatórios com resumo, extrato mensal 

e líquido da Folha.  

Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal.  

Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP, e arquivos retificadores (RDE, 

RDT, RRD).  

Possuir cadastro para processos judiciais e reclamatórios trabalhistas dos funcionários com 

geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650.  

Possibilitar informação para SEFIP dos autônomos, inclusive com percentual diferenciado no 

caso de transporte.  

Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de 

interesse da entidade.  

Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês 

(CAGED).  

Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para 

previdência federal, estadual e/ ou municipal, Permitir a emissão de formulário para 

preenchimento, caso não haja informações de todas as competências necessárias.  

Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em 

férias, 13º salário ou rescisão de contrato.  

Emitir comparativo de valores, líquidos, de proventos e descontos, de situações dos servidores 

entre duas competências, inclusive com anos diferentes.  4.5.56. Permitir a configuração dos 

proventos e descontos que devem compor os valores de cada um dos campos do comprovante 

de rendimentos.  

Emitir dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e ficha financeira.  

Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de rendimentos.  

Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período 

determinado pelo usuário. Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do 

comprovante de rendimentos.  

Permitir consulta única do histórico funcional do servidor, com todos os seus contratos, 

mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, afastamentos, atestados, faltas, 

férias e períodos trabalhados.  

Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário 

possa gerar os relatórios anuais.  

Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos empenhos 

da folha de pagamento e respectivos encargos patronais, com emissão de resumo para 

conferência.  
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Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores 

contratados a época, conforme instruções da CAIXA.  

Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo sistema, 

permitindo inclusive a inserção de comentários.  

Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário 

possa gerar os relatórios anuais.  

Possuir processo de progressão salarial automatizado.  

Controlar a progressão funcional e promoções de cargos e manter as respectivas informações 

registradas no histórico funcional do servidor com os atos publicados para cada servidor ao longo 

de sua carreira.  

 

2.6. SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

Permitir que os tributos sejam parametrizados conforme a legislação municipal, quanto à sua 

fórmula de cálculo, multa, correção e juros.  

Possuir cadastros de ruas, bairros e distritos.  

Possuir cadastros de bancos, agências e moedas.  

Possuir cadastros de atividades econômicas, planta de valores, fiscais, e documentos fiscais.  

Possuir o cadastro de imobiliárias para possibilitar o relacionamento com os imóveis.  

Possuir cadastro único em todos os módulos que compõe o sistema de arrecadação.  

Possibilitar o cadastro de cartórios para o relacionamento e utilização no cadastro de ITBI.  

Possibilidade de verificar o histórico das alterações cadastrais de contribuintes, imobiliário e 

mobiliário, com emissão de relatório, filtrando por usuário, por data e por processo de alteração.   

Possuir cadastro de imóveis urbano e rural, configurável conforme boletim cadastral da 

Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas 

e textos a qualquer momento.  

Possuir cadastro configurável para as vistorias de imóveis e empresas.  

Controlar o acesso dos usuários aos módulos e funções.  

Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo variar de 

ano para ano e também de receita para receita.  

Permitir que a Planta de Valores seja configurável baseada no BCI e na localização do imóvel.  

Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.  

Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM) e com indexadores para 

intervalos de datas.  

Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informações sobre econômicos e 

contribuintes.  
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Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo resumos por 

tipo de isenção/imunidade de cada receita.  

Permitir o controle das receitas de taxas, impostos e Contribuição de Melhorias conforme 

legislação municipal.  

Cadastrar observações para contribuinte, imóveis, dívidas e receitas diversas (solicitação de 

serviço).  

Possibilitar verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário (econômico), 

impedindo, por exemplo, que um imóvel construído fique sem área da construção.  

Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário e mobiliário.  

Permitir o controle de obras e construção civil, informando se for do tipo Ampliação/Reforma, 

Construção ou Demolição, e se for o caso gerar um novo imóvel ou alterar o já existente.  

Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se, inclusive o habite-se 

parcial.  

Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês 

e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado.   

Permitir desmembramentos e re-membramentos de imóveis.   

Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral.  

Calcular os tributos municipais, pertinentes a cada cadastro técnico, utilizando dados informados 

na tabela de parâmetros, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo e ainda 

permitir cálculos ou recalculo individuais ou de um grupo de contribuintes.  

Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.  

Possibilitar que seja feito cálculo simulado, baseado no histórico de alterações, exercícios 

anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do 

exercício solicitado.  

Ter configuração para mensagens de carnê.   

Possibilitar a configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário.  

Emitir carnês dos tributos e divida ativa, bem como segunda via, imprimindo opcionalmente 

algumas parcelas.   

Ter o controle de emissão de 2ª via com acréscimo de taxa por emissão.  

Possibilitar a emissão de parcelas para pagamento através das janelas de consultas.  

Possibilitar a emissão de carnês do IPTU por imobiliária.  

Controlar entrega e devolução de carnês e notificações impressos, informando a forma e data 

da entrega e/ou devolução.  

Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros.  

Emitir etiquetas e notificação de lançamento, endereçadas aos contribuintes que tiverem 

lançamentos.  
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Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e devolvidas.  

Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do nome, 

CNPJ/CPF.  

Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa; 

Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em abertos ou 

cancelados).  

Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.  

Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este 

possui débitos ou está em dívida ativa.   

Possibilitar a simulação do cálculo do ITBI, para apreciação do contribuinte, sem gerar o 

lançamento do imposto.  

Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador.  

Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel de proprietário diferentes para mais compradores.  

Controlar ITBI de imóvel arrematado em leilão.  

Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos 

pelos Bancos.   

Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras.  

Possuir relatórios com resumos de dívidas vencidas e a vencer, situação do cadastro, resumo 

da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador, de cancelamentos, de 

classificação da receita de acordo com plano de contas da Prefeitura, de pagamentos e de 

estorno de pagamento.  

Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa.  

Controlar a dívidas ativa, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e 

número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais.  

Emissão do livro de dívida ativa com os contribuintes inscritos.  

Permitir parametrização dos textos da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da Petição inicial.  

Emissão da CDA junto com a Petição através de única rotina para facilitar a composição do 

processo de execução fiscal.  

Controlar a execução fiscal da divida ativa.  

Possibilitar o controle de saldos das dividas durante o período informado, verificando suas 

movimentações.  

Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as 

receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, re-parcelamentos 

e pagamentos.  

Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os débitos, dividas ativa e parcelas de 

dividas que o contribuinte estiver devendo.  
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Possibilitar a emissão de relatório com a posição da dívida ativa em determinada data.  

Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do exercício e da 

dívida ativa.  

Conter rotina configurável de parcelamento da Divida Ativa, podendo parcelar várias receitas, 

outros parcelamentos e dívidas executadas, conceder descontos legais através de fórmulas, 

determinar valor mínimo da parcela.  

Possibilidade de incluir no parcelamento da dívida ativa, honorários advocatícios, juros de 

financiamento, valor de reforço de parcela, correção pré-fixada, taxa de e expediente.  

Possibilitar a contabilização dos valores das deduções (descontos, anistias, cancelamentos) 

juntamente com os valores das receitas arrecadadas.  

Permitir relacionamento entre documentos fiscais com atividades, infrações e notificações para 

programação de ações fiscais e apurações fiscais.  

Ter um controle da apuração dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto foi 

declarado e quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença 

apurada, com o devido acréscimo e notificação fiscal.  

Gerar a notificação fiscal no momento da apuração de lançamentos, podendo ser por parcela, 

por exercício e por atividade.  

Possibilidade de gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.  

Possibilitar o controle de denúncias fiscais.  

Possibilitar o controle de requerimento para baixa e suspensão de atividades.  

Possuir configuração para baixa de atividade com geração da taxa de expediente para execução 

do processo.  

Permitir o cadastro e controle dos processos fiscais para mobiliário, imobiliário e ambulantes.  

Emissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de 

Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, 

Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, 

Notificação Fiscal, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal.  

Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal.  

Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para automaticamente cancelar, prescrever, 

suspender e anistiar a dívida ativa, com seus respectivos registros.  

Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar ou 

não os documentos de arrecadação.  

Emitir relatório para conferência após as baixas.  

Emitir relatório com os descontos concedidos no pagamento de tributos.   

Possibilitar a baixa de débitos/dívidas, unificados para parcelamento, de forma proporcional ou 

quitando primeiramente os débitos/dívidas mais antigos.  
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Possibilitar o lançamento de Incentivos Fiscais para Imóveis, Econômicos ou Atividades 

definindo data de inicio e de termino do incentivo.  

Possuir relatório, por edital e por rua, do valor lançado para Contribuição de Melhoria, mostrando 

a situação de cada contribuinte.  

Possibilitar a suspensão de notificações e autos de infração, bem como controlar suas 

movimentações durante o processo.  

Possibilitar a suspensão de lançamentos total e parcial, sendo esta de algumas receitas, com 

registro da movimentação.  

Prorrogar automaticamente a data de vencimento de receitas lançadas.  

filtrando por tipo de receita, por data de vencimento, por parcela, por contribuinte e por ano, 

demonstrando a data de vencimento anterior e a data do novo vencimento para conferência.  

Gerar lançamento automático no pagamento efetuado a menor, possibilitando configurações 

diferenciadas por receita.  

Possibilitar o cadastramento de solicitação de Autorização para Impressão de Documento 

Fiscal/AIDF.  

Emitir o termo de AIDF.  

Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas.  

Possibilidade de controlar a emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da fazenda.  

Registrar o período de validade da AIDF.  

Emitir relatório de liberação de AIDF  

Possibilitar o vínculo de notas fiscais, contas bancárias e materiais utilizados em obras, nas 

competências, facilitando apuração fiscal dos lançamentos.  

Permitir controle do quantitativo de notas e valores das notas fiscais avulsas para cálculo de 

Imposto de Renda e demais tributos municipais.  

Visualizar em gráfico as receitas lançadas, arrecadadas, Isentas, inscrita em Dívida, Dívida em 

aberto e em execução fiscal.  

Visualizar em gráfico o valor lançado por tipo de receita comparado com sua arrecadação.  

Visualizar em gráfico o quantitativo de auto de infração emitido.    

Visualizar em gráfico o valor de auto de infração lançado comparado com o arrecadado.  

Visualizar em gráfico o valor corrigido inscrito em divida ativa: anual e acumulado anualmente.  

Visualizar em gráfico a localização do imóvel  

Emitir gráficos por tipo de características do mobiliário e do imobiliário.  

Possibilitar a importação de arquivos do Simples Nacional.  

Possuir alerta quando for excluir Microempreendedor Individual cadastrado no Simples Nacional.  
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Ter controle das empresas, optantes do Simples Nacional, controlando período de vigência da 

opção, conforme lei complementar 123/2006, para não gerar lançamento do ISS, com relatório 

das empresas optantes.  

Permitir registrar o envio da Dívida ativa para protesto, com emissão de relatório para consulta.  

Possibilitar a integração com sistema de Geoprocessamento para transferência de informações.  

Poder integrar com o sistema do Tribunal de Justiça possibilitando a execução fiscal de forma 

virtual, isto é, as certidões e petições são remetidas ao fórum por meio eletrônico e com 

assinatura digital.  

Enviar aviso para e-mail do proprietário, informando a quitação do IPTU com código do imóvel, 

data do pagamento e valor.  

Possibilitar, após a configuração de layouts de importação/exportação, a integração com o 

sistema de cartório com envio dos dados cadastrais do imóvel e de pessoas para gerar ITBI web 

no cartório, bem como controlar sua liberação.  

Possibilitar rotina para integração com sistemas de contabilidade pública municipal, permitindo, 

após a configuração de layouts de importação/exportação, o lançamento automático dos 

pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis.  

Possibilitar a integração com sistemas de tesouraria, efetuando, após a configuração de layouts 

de importação/exportação, baixa automática pelo pagamento de tributos e da divida ativa.  

 

2.7. SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ISS VIA INTERNET 

Disponibilizar meios para que o contribuinte envie, via internet, a obrigação tributária acessória 

(escrituração de serviços prestados e tomados) e a obrigação tributária principal (pagamento do 

ISS), manual, informando os documentos fiscais individualmente, e através de arquivo de 

sistemas de escrita fiscal/contábil, utilizados por empresas e escritórios de contabilidade com 

todos os documentos a serem declarados.  

Possibilitar a escrituração, com acesso seguro, de documentos fiscais e ou cupons fiscais 

emitidos e recebidos, contendo necessariamente: razão social do declarante/contribuinte; 

CNPJ/CPF; endereço completo; número do Cadastro Municipal Mobiliário, quando tiver; número 

e data de emissão do documento fiscal; valor dos serviços prestados e/ou tomados e atividade 

exercida, em conformidade com a lista de serviços.  

Possibilitar a escrituração com suas particularidades tributárias para: prestadores de serviços, 

tomadores de serviços sujeitos ou não à substituição tributária, serviços eventuais, não 

enquadrados no cadastro mobiliário; escolas, academias de ginástica, hotéis, motéis, 

estacionamentos, teatros, salas de espetáculo, entre outros, cujo tomador de serviço é pessoa 

física; escritórios contábeis, possibilitando escrituração de todos os seus clientes (prestador/ 

tomador de serviços), com e sem movimentação; condomínios; construção civil, possibilitando o 
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abatimento de despesas referente a materiais empregados na obra e serviços terceirizados; 

instituições financeiras, possibilitando a importação do plano de contas COSIF.  

Deverá disponibilizar meios para que a Administração Municipal verifique as informações 

enviadas pelos contribuintes por meio das Declarações, tais como: serviços prestados por 

Empresas de fora do Município, serviços prestados por Empresas locais, serviços prestados fora 

da Cidade por Empresas locais, relação dos serviços com maiores arrecadações/declarações, 

comparativo entre serviços prestados e tomados para procedimentos fiscais.  

Possibilitar a declaração simplificada informando previamente apenas o mês de competência, a 

atividade e o valor, com emissão da Guia de Recolhimento do ISS, para obrigação posterior da 

escrituração de todas as notas fiscais referentes a esta competência.  

Registrar os dados de usuário, data e hora nos processos de transmissão de dados e acessos 

às funções do sistema.  

Possuir obrigatoriamente assinatura digital nas declarações do prestador e do tomador.  

Permitir que o acesso e as rotinas do declarante sejam configuráveis.  

Possuir permissões de usuários configuráveis.  

Possibilitar a inclusão de novas informações no Cadastro Mobiliário.  

Permitir que pessoas físicas ou jurídicas solicitem o seu cadastro como declarante.  

Permitir que a solicitação de cadastro de declarante seja confirmada pelo Fisco, habilitando-o 

para utilização da ferramenta.  

Permitir ao declarante que efetue seu cadastro e conceda permissão de acesso aos funcionários.  

Permitir que o declarante solicite a alteração cadastral com a emissão de seu comprovante.   

Possibilitar a atualização cadastral.  

Permitir cadastrar novos serviços conforme legislação municipal.  

Permitir alteração na alíquota da atividade conforme legislação municipal.  

Permitir o registro da declaração das despesas do prestador de serviço para fins de 

enquadramento.  

Permitir informar o faturamento da empresa prestadora de serviço para fins de enquadramento 

do declarante.  

Permitir informar dados que compõem a base de cálculo do ISS, para fins de enquadramento do 

declarante.  

Possibilitar o cadastro de solicitação da AIDF, anexando o modelo do documento a ser impresso.  

Permitir a liberação da AIDF e emissão do comprovante de sua liberação.  

Permitir o controle eletrônico das AIDF, com possibilidade da Gráfica validar, via internet, a 

autorização emitida pelo sistema.  

Permitir declarações retificadoras possibilitando emissão da guia de pagamento e compensação 

do saldo atualizado em outra declaração.  
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Permitir que o declarante solicite a reabertura de sua declaração, informando o motivo.  

Registrar a solicitação de reabertura da declaração de despesas pelo declarante.  

Permitir emissão de notas fiscais avulsa para empresas cuja atividade não exija a emissão 

sistemática de documentos fiscais, mas, eventualmente, necessitem fornecer documento fiscal 

aos seus tomadores de serviços.  4.7.28. Permitir mais de uma declaração por competência.  

Informar o Fisco quando houver a transferência de contabilista do prestador de serviço.  

Atender a LC 123/2006 referente ao Simples Nacional.  

Permitir definição de fórmulas de cálculo para cobrança do ISS.  

Permitir a emissão de Guias de recolhimento do ISS com numeração, conforme convênio 

bancário da Prefeitura.  

Ter opção de emitir Recibo de Declaração de ISS e de ISS Retido.  

Emitir Livro de ISS especificando as declarações normais e retificadoras.  

Possuir relatório para conferência de serviços declarados.  

Notificar eletronicamente o declarante de possíveis irregularidades encontradas em suas 

declarações.  

Possibilitar o envio de avisos/mensagens aos declarantes prestador/tomador de serviços, 

individual e por grupo de empresas, com visualização no acesso ao sistema.  

Permitir a configuração da geração automática de autos de infração para declarações enviadas 

fora do prazo.  

Permitir a alteração no porte das empresas.  

Possibilitar o enquadramento de atividades não relacionadas no cadastro da empresa.  

Permitir efetuar Declaração Sem Movimento.  

Permitir que o contabilista visualize a última declaração encerrada das empresas sob sua 

responsabilidade, tanto de serviços prestados quando tomados.  

Deverá possuir gráfico demonstrativo da arrecadação do ISS por período.  

Verificar a situação das solicitações de liberação de AIDF.  

Permitir que o Fisco consulte informações da declaração no módulo do declarante.  

Emitir relatórios cadastrais: de declarantes; de competências; de solicitação de alteração 

cadastral; de transferência de contabilistas e de declarantes por contabilista.  

Emitir relatórios de arrecadação.   

Emitir relação de declarações com inconsistências nas AIDF.  

Possuir relatório para consulta da situação do declarante visualizando as declarações e o 

imposto pago.  

Possibilitar o cruzamento de declarações, confrontando os dados informados pelo prestador com 

os dados informados pelo tomador do serviço.  
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Possuir relatório para conferência de declarações por atividade agrupando os dados por 

competência.  

Possibilitar a visualização das declarações das empresas em regime de estimativa, comparando 

o valor estimado com o valor declarado.  

Permitir visualizar a relação de documentos fiscais liberados pela AIDF e não declarados no 

sistema  

Visualizar as atividades com maior valor declarado, informando o valor de cada atividade e a 

media mensal.  

Ter relatório estatístico que aponte a média de consumo de notas fiscais por competência dentro 

de uma atividade com AIDF.   

Permitir a realização de estudo das atividades/de serviços prestados no município, analisando 

se o tomador não declarou ou reteve e não declarou.  

Possibilitar o rateio do valor pago, relacionando as atividades do referido serviço com 

identificação o imposto pago e seus acréscimos legais, conforme legislação municipal em vigor.  

Possibilitar a visualização dos maiores prestadores de serviços sediados fora do município e que 

prestam serviços no município.  

Ter relatório de saldos a compensar, compensados e bloqueados, referentes a declarações 

efetuadas.  

Ter relatórios que apontam a quantidade de Documentos Fiscais emitidos por declarante e por 

competência.  

Visualizar resumo das declarações efetuadas por competência, informando a quantidade, 

valores declarado, pago e aberto.  

Permitir a realização de estudo das atividades/serviços tomados de fora do município.  

Possibilitar a identificação de contribuintes inadimplentes, maiores declarantes e pagadores do 

município.  

Possibilitar a comunicação entres declarantes e fiscais por meio do sistema.  

Possibilitar a averiguação de serviços prestados por empresas desativadas ou baixadas.  

Controlar notas fiscais utilizadas, sem a devida AIDF.  

Possibilitar o controle das datas dos documentos fiscais declarados.  

Possibilitar a análise do valor declarado mensalmente e o valor médio declarado por atividade.  

Possibilitar o confronto entre os valores dos serviços declarados com as despesas declaradas 

no mesmo período.  

Possibilitar a análise das declarações dos contribuintes levando em consideração a média de 

sua categoria.  
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Os valores retidos na fonte devem ser apropriados para os seus respectivos prestadores, de 

forma que o relatório financeiro proporcione uma visão real dos maiores prestadores e 

responsáveis tributários.  

Permitir visualizar as empresas que estão enquadradas em regime de Estimativa e que 

ultrapassam o valor estimado.  

Utilizar teclado virtual para digitação da senha de acesso tonando o processo de login mais 

seguro.  

Permitir que Administradora de Cartão declare as informações das movimentações dos cartões 

de crédito/débito dos contribuintes do município.  

Possuir relatório de erros ocorridos durante a exportação/importação de arquivos.  

Emitir protocolo de importação dos arquivos.  

Possuir relatório dos arquivos declarados e suas administradoras de cartão.  

Possuir relatório para identificar os recebimentos em cartão de crédito e débito de contribuintes 

cadastrados com status de cancelado, baixado, suspenso.  

Possuir relatório para identificar os recebimentos em cartão de crédito e débito de pessoa jurídica 

sem inscrição municipal.  

Possibilitar o cruzamento do valor declarado pelos contribuintes nas declarações de serviços 

prestados com o valor declarado pelas operadoras de cartão nos respectivos arquivos.  

Possibilitar a integração com o sistema de arrecadação municipal para lançamento automático 

dos valores declarados.  

Possibilitar o uso do cadastro único de contribuintes de contribuintes e do cadastro de inscrição 

em Dívida Ativa do sistema de arrecadação municipal.  

Possibilitar a integração com sistemas de contabilidade para registrar a arrecadação.  

 

2.8. SISTEMA DE CONTROLE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA VIA INTERNET  

Possuir configuração de acesso ao sistema.  

Possuir configuração na permissão de usuários  

Possibilitar a geração da nota fiscal de serviços eletrônica, de forma online, com validade jurídica, 

pelo site da Prefeitura.  

Permitir a verificação da autenticidade da nota fiscal eletrônica.  

Permitir ao prestador de serviço personalizar a nota fiscal eletrônica com sua logomarca, site, 

inscrição municipal e estadual.  

Informar ao Fiscal, via e-mail, as solicitações de acesso para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.  

Controlar as solicitações pendentes para emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.  

Permitir o cancelamento de notas fiscais eletrônicas, informando o tomador do serviço por e-

mail.  
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Controlar a numeração das notas fiscais eletrônica, não permitindo alteração na sua sequência.  

Possibilitar o envio automático da nota fiscal eletrônica para o e-mail do tomador.  

Permitir a substituição de uma nota fiscal eletrônica por várias, e de várias notas fiscais 

eletrônicas por uma, cancelando automaticamente a nota substituída.  

Permitir ao Fisco cadastrar as alíquotas dos serviços tributáveis conforme legislação municipal.  

Permitir visualizar histórico das alterações efetuadas nas alíquotas.  

Possibilidade de gerar crédito na emissão da nota fiscal eletrônica para o tomador.  

Possibilidade do prestador e tomador do serviço consultar o crédito gerado na emissão da nota 

fiscal eletrônica.   

Gerar guia de recolhimento do ISS das notas fiscais eletronicamente emitidas.  

Permitir configurar valor mínimo para gerar guia de recolhimento do ISS.  

Não gerar a guia de recolhimento quando o tomador do serviço for a própria prefeitura.  

Permitir que o prestador do serviço escolha as notas fiscais eletrônicas que deseja incluir em 

cada guia de recolhimento do ISS.  

Possibilitar que o prestador informe o Recibo Provisório de Serviço (RPS) e lote de RPS para, 

posteriormente, converter em nota fiscal de serviço eletrônica.  4.8.21. Possibilitar o vínculo na 

nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS gerado.  

Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de serviço 

eletrônica.  

Possuir controle para verificar o RPS convertido fora do prazo.  

Possibilitar a consulta de notas fiscais eletrônicas geradas por RPS.  

Possibilitar a consulta da situação do lote de RPS.  

Registrar, no mínimo, as seguintes condições de pagamentos: à vista, na apresentação e a 

prazo, informando data de vencimento, número de parcelas e valor.  

Permitir a visualização da nota fiscal na integra em documento PDF.  

Identificar as notas fiscais emitidas como teste.  

Permitir que o prestador de serviço saiba que a nota fiscal foi recebida/ visualizada pelo tomador, 

informando data, hora e IP do computador.  

Permitir o reenvio da nota fiscal eletrônica para o e-mail do tomador caso este não a tenha 

recebido.  

Permitir a visualização dos prestadores de serviços que utilizam nota fiscal eletrônica.  

Possuir validação, configurável pelo Fisco, dos dados digitados antes de emitir a nota fiscal, 

bloqueando sua emissão caso não estejam correto.  

Permitir visualizar a nota fiscal antes de emití-la.  

Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por contribuinte.  

Emitir relatórios em diversos formatos, no mínimo em PDF e HTML.  
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Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por tipo de atividade, utilizando a lista de serviços e 

CNAE.  

Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas canceladas.  

Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas substituídas.  

Emitir relatório que demonstre os maiores emitentes de notas fiscais eletrônica de serviço.  

Emitir relatório que demonstre mês a mês a quantidade de notas fiscais eletronicamente emitidas 

no exercício.   

Emitir relatório que demonstre mês a mês o valor dos serviços prestados nas notas fiscais 

eletronicamente emitidas no exercício.  

Emitir relatório que demonstre o valor do ISS gerado nas notas fiscais eletrônicas emitidas.  

Emitir relatório com usuários e horários de acesso e de saída do sistema.  

Emitir relatório para identificar a quantidade de notas emitidas por prestador, identificando, 

aqueles que ainda não emitiram nenhuma nota.  

Emitir relatório com os valores referentes aos impostos federais informados pelo prestador  

Possuir gráfico de acompanhamento da arrecadação do ISS por período.  

Possuir gráficos estatísticos da quantidade de nota fiscal eletrônica emitida: por período, por 

atividade e por percentual de aumento em cada mês.  

Possibilitar a comunicação com o sistema próprio do prestador do serviço para registro de notas 

fiscais eletrônicas e consultas diversas.  

Possibilitar a importação e exportação das notas fiscais e lotes de RPS no formato XML.  

Utilizar teclado virtual para digitação da senha de acesso tornando o processo de login mais 

seguro.  

Disponibilizar programa emissor de RPS.  

Possuir autorização para imprimir RPS.  

Atender aos novos limites da faixa de receita bruta para optantes do Simples Nacional conforme 

a LC 138, de 10/11/11.  

Permitir exportar os dados das tabelas do sistema.  

Possuir canhoto na nota fiscal eletrônica impressa.  

Possuir ambiente de teste para homologação dos sistemas de terceiros (ERP).  

Possuir captcha caso o contribuinte erre sua senha 3 vezes seguidas.  

Possuir integração com o sistema de arrecadação para lançamento e pagamento do ISS.  

Possuir integração com o sistema de escrituração fiscal para emissão do livro de ISS.  

 

2.9. SISTEMA DE TESOURARIA 

Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias.  
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Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando 

automaticamente os lançamentos na Contabilidade.  

Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro.  

Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque.  

Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores 

contra o mesmo Banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais 

e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na 

Contabilidade.  

Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com 

crédito em conta bancária.  

Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e 

restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando 

recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas 

Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) 

em diversas classificações.  

Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de 

Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos 

bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.  

Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas 

respectivas dotações/contas.  

Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra 

orçamentárias).  

Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra 

orçamentárias).  

Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do 

movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa.  

Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e 

pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade.  

Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e 

ordens bancárias.  

Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no 

sistema de tributação, agindo de forma integrada.  4.9.16. Permitir o estorno de recebimentos de 

tributos municipais.  

Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para 

movimentar os caixas diários.  
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Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em 

datas anteriores ao do caixa atual.  

Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento 

do pagamento.  

Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, 

contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques 

emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre 

outros.  

Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa 

que o ocupa.  

Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN.  

Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando 

automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.  

Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de 

liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar 

por única ou diversas formas de efetuá-lo.  

Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou 

pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e 

subvenções.  

 

2.10. SISTEMA DE ESTOQUE 

Permitir a distinção de pessoa física e jurídica no cadastro de fornecedores, informando sua 

situação se ativa ou inativa.  

Permitir relacionar os materiais ao fornecedor.  

Permitir registrar alterações quanto às informações no cadastro de fornecedores.  

Permitir configurar características personalizadas para o material.  

Permitir o agrupamento de materiais por classe, por tipo (consumo, permanente e perecível).  

Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, prazo de validade e 

transferência de materiais entre almoxarifados.  

Controlar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material.  

Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais.  

Visualizar, no cadastro, o preço médio do material.  

Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido.  

Permitir a configuração de períodos para movimentação do estoque, com bloqueio de 

lançamentos fora do período selecionado.  

Permitir abreviatura das unidades de medida no cadastro.  
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Permitir a parametrização da solicitação de compras pelo usuário, permitindo-lhe selecionar 

dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.  

Permitir controlar os limites mínimo e máximo de reposição de saldo físico em estoque.  

Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais.  

Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 

almoxarifados.  

Possuir o controle de saldos físicos e financeiros por material existente em cada almoxarifado.  

Possibilitar a restrição de acesso de usuários aos almoxarifados.  

Registrar a abertura e o fechamento de inventários.  

Permitir gerenciar os ajustes e os saldos físicos e financeiros dos almoxarifados, ocorridos do 

inventário.  

Permitir bloqueio das movimentações durante a realização do inventário.  

Possibilitar a leitura de arquivo da coletora no lançamento do inventário.  

Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado.  

Permitir informar, na entrada do material, o processo licitatório, número do empenho, fornecedor, 

número da Ordem de Compra/Serviço e documento fiscal.  

Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de 

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

Utilizar centros de custo (setores/unidades administrativas) na distribuição de materiais, para 

apropriação e controle do consumo.  

Não permitir a movimentação de entrada, saída e transferência, após encerramento do exercício.  

Emitir um relatório com as transferências, entradas, saídas, transferências e estornos filtrando 

por período, por natureza e consolidando os almoxarifados existentes.  

Possibilitar a emissão da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por material 

e período com saldo anterior e final de forma analítica e sintética.  

Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e 

setor/unidade administrativa.  

Emitir relatório do balancete do almoxarifado com os movimentos de entradas, saídas e saldo 

atual por período.  

Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por 

estoque e o resultado final no ano.  

Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, filtrando por almoxarifado; período; 

materiais vencido e materiais à vencer.  

Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no 

almoxarifado.  
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Emitir relatório que demonstre a média do custo mensal por setor e material, em determinado 

período.  

Ter relatório do consumo médio mensal por material.  

Possuir relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e período.  

Emitir planilha para conferência manual do inventário.  

Emitir relatório com materiais em aquisição.  

 

2.11. SISTEMA DE PROTOCOLO 

Operacionalização via WEB.  

Permitir configurar a entrada de processos nas unidades.  

Permitir configurar permissões de usuários.  

Possuir numeração do processo configurada pelo usuário.  

Permitir acesso ao sistema com certificado digital.  

Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos.  

Permitir ao cidadão solicitar a protocolização de processos pela internet.  

Permitir que o usuário insira novos itens em um determinado cadastro, assim como novas 

páginas de forma personalizada.  

Permitir ao usuário configurar os menus de sua preferência.  

Permitir o cadastro de roteiro para cada processo por tipo de solicitação/assunto, com a previsão 

de permanência em cada unidade administrativa.  

Informar o valor da taxa a ser cobrada em cada solicitação.  

Permitir visualizar os documentos necessários em cada solicitação/assunto.   

Registrar pareceres e consultar históricos sobre o trâmite de cada processo.  

Permitir a definição de usuários que poderão visualizar os pareceres.  

Exibir as unidades, os usuários e as datas de movimentação do processo em trâmite.  

Possibilitar que cada departamento registre e consulte os processos sob sua responsabilidade 

com controle de usuário e senha.  

Controlar a tramitação dos processos entre usuários e departamentos que possuam acesso ao 

sistema.  

Controlar a juntada de processos por apensação e anexação.   

Possibilitar a inclusão de documentos digitalizados, anexando ao processo.  

Controlar a retirada e devolução de documentos anexados ao processo, mantendo histórico.  

Emitir comprovante de retirada e de devolução dos documentos.  

Possibilitar a transferência de processos encerrados e arquivados entre unidades distintas.  

Permitir o encerramento de diversos processos simultaneamente.  
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Possibilitar consultas em processo, utilizando, no mínimo: nº de processo, requerente, 

setor/depto/secretaria e solicitação/assunto.  

Visualizar a quantidade de processos em análise, não analisados e que necessitam de 

confirmação.  

Possibilitar a consulta dos processos de um determinado setor/secretaria.  

Emitir o comprovante de protocolização do processo.  

Emitir relatórios cadastrais tais como: solicitações, processos encerrados, usuários, 

movimentações, tempo de permanência, abertura estornos de arquivamentos e encerramentos.  

Emitir relatórios gerenciais, tais como: acompanhamento de processos, relação de processos 

por órgão, unidade, departamento, solicitação e requerente.  

Possuir relatórios para acompanhamento dos processos, demonstrando processos em 

tramitação, processos arquivados e encerrados.  

Possuir gráficos que demonstrem a quantidade de processos abertos por tipo de solicitação e 

em cada unidade.  

Possibilitar o envio de e-mail ao usuário a cada tramitação efetuada no processo.  

Permitir que o cidadão consulte seu processo, via aparelho celular que possibilite a abertura de 

um browser.  

 

2.12. SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Permitir o cadastro das escolas, com no mínimo os seguintes campos: tipo (rural e urbana), tipo 

de dependências (sala, banheiro, cozinha, quadra de esporte, etc.), informações de saneamento 

(abastecimento de água, esgoto, destinação do lixo), cursos/grades e documentos legais.  

Permitir o cadastro de séries e turmas, com características de cada turma: a) Nº de exames, 

Média final, 

Tipo de avaliação (numérica, descritiva, conceitual), 

N° de vagas, 

Disciplinas,  

Regente,  

Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado.  

Possuir cadastro de notas, faltas e exames.  

Permitir o cadastro de cursos identificando a série/fase inicial e final, e o curso posterior.  

Informar o número de exames de cada curso.  

Possibilitar definir o valor da média final a ser alcançada em cada curso.  

Controlar por ano letivo, bloqueando matrículas, alterações de notas e faltas nos anos já 

encerrados.  
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Permitir o registro do calendário escolar e das ocorrências de cada escola e curso para o ano 

letivo, informando a data inicial e final de cada período de avaliação, datas comemorativas, 

dentre outras atividades realizadas nas escolas.  

Permitir cadastrar os professores com informações de endereço, documentação, formação 

superior, cursos específicos e disponibilidade por dia da semana e turno.   

Vincular o professor à escola, informando para cada escola a sua área de atuação.  

Permitir cadastrar grupos de professores que irão trabalhar em uma turma.  

Cadastrar grade de horário das disciplinas por turma, não permitir que o professor tenha duas 

aulas no mesmo horário.  

Permitir desativar, em cada série ou turma, as disciplinas que não desejam utilizar.  

Permitir registrar o conteúdo programático que será lecionado durante o ano letivo por série de 

cada disciplina.  

Permitir o controle de disponibilidades de horários do professor por período:  

matutino, vespertino e noturno.  

Permitir cadastrar os alunos com informações de endereço, documentação, dados da sua ficha 

médica, tamanhos do uniforme, seus responsáveis, distância da escola, dados domiciliares, 

dentre outros.  

Permitir a matricular dos alunos conforme o tipo de curso: por série/ano (ensino fundamental) e 

por disciplinas específicas (EJA).  

Possuir regime de matrículas, notas e efetividade de alunos, cálculo e apuração de médias e 

exames, alimentando automaticamente os movimentos estatísticos.  

Permitir o cálculo de médias através de fórmulas definidas para cada curso, e fórmula padrão da 

escola.  

Permitir ajustar as fórmulas de cálculos de médias e exames, por escola e por curso 

possibilitando copiá-las de outro curso.  

Permitir controle de notas por disciplina.  

Permitir controlar a frequência escolar do aluno por disciplina e por dia, com percentual mínimo.  

Permitir desativar disciplinas individualmente para alunos da mesma turma.  

Permitir controlar o número de alunos por escola, série e turma.  

Controlar o período de avaliação de cada curso (bimestral, trimestral, semestral, anual e 

modular).  

Possibilitar formas de avaliação diferenciada para os alunos, como notas descritiva, numérica e 

mista.  

Permitir quantidade e duração de aulas diferenciadas na semana.  

Permitir definir disciplinas diferenciadas para alunos, individualmente, sendo que essas 

disciplinas estejam na grade.  
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Permitir utilizar no cadastro de alunos o código do registro escolar fornecido pela secretaria 

Estadual.  

Possibilitar a unificação dos dados de todas as escolas em um único banco de dados.  

Registrar o histórico escolar de anos cursados fora da rede municipal.  

Possuir processo de reserva da vaga de matrículas, possibilitando matricular os alunos por meio 

de critérios como (mais próximo da escola, número de reserva, renda familiar).  

Possibilitar controlar as vagas disponíveis para cada turma, não permitindo matricular alunos 

acima da quantidade de vagas disponíveis.  

Permitir a criação de novas turmas apenas quando as vagas das turmas da mesma série forem 

todas completadas.  

Possuir regime seriado (por série), ciclado (por fases) e modular (por módulo).  

Gerar Diário de classe, possibilitando editar e criar outros modelos, filtrando por:  

professor,   

série/turma,  

disciplina,  

período letivo.  

Permitir avançar o aluno para a série posterior com disciplinas reprovadas, permitindo configurar 

a quantidade de disciplinas dependentes.  

Permitir transferências de alunos entre turmas e de uma escola para outra.  

Permitir o registro das ocorrências dos alunos durante o ano letivo, informando a data e disciplina 

das ocorrências.  

Possuir controle de encerramento anual por escola, possibilitando rematricular o aluno 

automaticamente, e enviá-lo para a reserva de vagas.  

Possibilitar a unificação dos dados de todas as escolas em um único banco de dados.  

Permitir que apenas usuário autorizado possa acessar os dados nas escolas.  

Registrar a doação de livros didáticos aos alunos, controlando por turma, número de livros 

entregues, devolvidos e os devolvidos em condições de reutilização.  

Emitir os históricos escolares de acordo com a situação do aluno: Aprovado, Aprovado c/ 

Dependência, Aprovado p/ Progressão, Reprovado, Transferido, Cancelado, Cursando.  

Emitir histórico escolar para os cursos de Ensino Fundamental (8 e 9 anos),  

Ensino Médio, Ensino Fundamental e Médio para o EJA, Complementar e de Avaliações 

Descritivas do aluno.    

Possuir texto padronizado para emitir o histórico escolar.  

Permitir cadastrar as linhas utilizadas no transporte escolar, bem como os veículos que as 

percorrem.  
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Permitir cadastrar as empresas que prestam o serviço do transporte escolar, seus veículos, 

percurso (linhas) e seus motoristas.  

Possibilitar o cadastro de usuários do transporte escolar do município com suas linhas e emissão 

da carteirinha do transporte escolar.  

Permitir que as divisões dos cursos possam ser configuradas conforme o regime adotado: No 

regime seriado, a divisão deve ser série e ano, e no EJA, a divisão deve ser por bloco e fase.  

Permitir que no regime do EJA o aluno possa ser matriculado por disciplina/bloco e avaliado 

pelos módulos de forma individual da turma, permitindo cursar a mesma disciplina em mais de 

um ano letivo.  

Permitir que no regime do EJA a disciplina seja dividida em módulos de acordo com a grade 

utilizada no município.  

Permitir configurar a quantidade de disciplinas que o aluno pode cursar simultaneamente no 

regime do EJA.  

Permitir, no regime EJA, cursar blocos distintos e a nota não interferir na aprovação de outra 

disciplina.  

Ter a opção de calcular as médias por aluno e por disciplinas do bloco e fase no regime EJA.  

Acompanhar na tela todas as disciplinas e médias em que o aluno foi matriculado no EJA.  

Possuir relatórios cadastrais (escolas, alunos, professores, grades, matrículas, etc.).  

Possuir relatórios gerenciais (Diário de classe, boletim escolar – avaliação numérica, conceitual, 

descritiva e mista), movimentação dos alunos na escola (horários das turmas, 

aprovações/reprovações por disciplina, atuação e disponibilidade dos professores) e gráficos 

para que o usuário possa extrair as informações necessárias.  

Emitir relação de alunos por distância da escola.  

Possuir relatórios estatísticos exibindo o número de alunos admitidos, cancelados, aprovados, 

reprovados e outros dados estatísticos.  

Disponibilizar relatório com informações das ocorrências dos alunos, selecionado período inicial 

e final destas ocorrências.  

Possuir um relatório que informe quanto o aluno deverá alcançar nos exames para aprovação.  

Emitir relatórios de Notas, Faltas, Resultados finais, Atestado de Conclusão de Disciplina, Ficha 

individual para o EJA.  

Emitir lista de espera para alunos candidatos à vaga no ano letivo, por turma e por aluno.  

Disponibilizar relatório dos alunos atendidos pelo transporte escolar (rede municipal e estadual), 

relação de alunos por distância da escola.  

Possibilitar a importação/exportação dos dados necessários para a geração de arquivos para a 

integração com o sistema EDUCACENSO (Censo Escolar do Governo Federal), sem redigitar 

essas informações.  
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Permitir a entrada de dados de rendimento e movimento escolar dos alunos declarados ao Censo 

Escolar 2011, (Ministério da Educação, Portaria 98/2011, alínea K, inciso II do art. 1º).  

Possuir cadastro de inscrições para contratações temporárias com, no mínimo formação e área 

de atuação de cada candidato.  

Possuir critério de pontuação nas inscrições para contratações e informação se for ACT.  

Possuir relatório de inscrições para contratação de professores por área de atuação, por pontos, 

por disciplina e por curso.  

Possibilitar a configuração de prova de títulos e calcular a pontuação para classificação nas 

inscrições para contratações temporárias.  

Permitir consulta unificada de matrícula, boletim, ocorrências e dados pessoais do aluno e de 

seus responsáveis em uma única tela.  

Permitir registrar os Cardápios, Nutrientes/Ingredientes, Unidades de Medida.  

Permitir registrar os Materiais, indicando se é um alimento, seu custo por quilograma, litro ou 

unidade e se tal material está ativo ou inativo.  

Permitir detalhar a composição dos materiais, no que se refere à quantidade de nutrientes, 

ingredientes e valor calórico.  

Permitir registrar as refeições, bem como os itens que a compõem e a quantidade necessária de 

cada item para uma pessoa.  

Permitir configurar os cardápios, informando as refeições oferecidas.  

Permitir registrar as restrições alimentares e nutricionais dos alunos e controlar os alunos que 

recebem a merenda escolar.  

Permitir configurar as refeições que serão servidas por dia, em cada escola, curso, série e turma.  

Permitir ajustar as refeições para os alunos que possuem restrições alimentares/nutricionais, 

substituindo os alimentos restritos por outros que o aluno possa consumir.  

Permite copiar a configuração de um cardápio de um determinado dia para as demais escolas, 

cursos, séries e/ou turmas.  

Permitir atualizar os itens das refeições utilizadas nos cardápios a partir de uma data estipulada 

pelo usuário.  

Controlar a inclusão de novos alunos na merenda escolar ao realizar a matrícula destes.  

Permitir realizar a baixa das refeições por escola, data e turno.  

Permitir informar a quantidade utilizada e o desperdício de cada item conforme refeição que está 

sendo baixada.  

Permitir estornar as baixas das refeições para ajustes caso seja necessário.  

Emitir relatórios gerenciais do controle da merenda escolar.  

Operacionalização via WEB.  
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2.13. SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 

Emitir a ordem de abastecimento permitindo o lançamento automático da despesa.  

Emitir a ordem de serviço com lançamento automático da despesa.  

Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com o status 

de consumo: alto, normal, baixo.  

Permitir controlar serviços, peças e acessórios efetuadas nos veículos.  

Possuir controle de troca de pneus, identificando sua posição e gerando lançamento da despesa.  

Permitir controlar manutenção preventiva, trocas ou complemento de óleo.   

Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, gasta e o saldo 

restante.  

Permitir controlar o licenciamento, com emissão de relatório por período e por veículo.   

Permitir controlar a validade das carteiras de habilitação dos motoristas.   

Permitir controlar as reserva de veículos por centro de custo e por funcionário.  

Permitir o cadastro de ocorrências, com emissão de relatório filtrando por veículo, tipo de 

ocorrência e funcionário.  

Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas, armazenando-as no 

banco de dados com visualização pelo cadastro.  

Permitir controlar os seguros dos veículos.  

Ter controle da substituição de marcadores (hodômetros e horímetros) por meio das 

movimentações do veículo.  

Ter cadastro para adiantamento de viagem com emissão de relatório da prestação de contas 

filtrando por funcionário, empenho e unidade administrativa.  

Permitir o registro das multas do veículo vinculado ao motorista, com os campos: 

Local da infração, tipo de multa (gravíssimo, grave, média e leve), responsável pelo pagamento 

(funcionário ou entidade), valor em UFIR e moeda corrente e a data do pagamento.  

Permitir o cadastro de adaptações realizadas nos veículos.  

Ter controle das revisões realizadas e previstas, informando a quilometragem da próxima revisão 

Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos.  

Possibilitar a emissão de ordens de abastecimento para preenchimento manual e por uma ordem 

já cadastrada no sistema.  

Emitir relatório de viagem, contendo setor do requerente, placa do veículo, distância percorrida, 

quilometragem de saída e de chegada, nome do motorista e data/ hora de saída e chegada e 

itinerário realizado.  

Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os campos: setor do 

requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de chegada, nome do motorista e data/ 

hora de saída e chegada.  
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Emitir relatório da troca de óleo efetuada filtrando por tipo de troca, período, veículo e fornecedor.  

Possibilitar a emissão de relatório das despesas efetuadas no veículo, filtrando por material, 

veículo, fornecedor, período, unidade administrativa e despesas externa.  

Emitir relatório para acompanhamento das licitações de combustível.  

 

2.14. SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO 

Deverá permitir o início dos trabalhos em qualquer período do exercício, observando-se os 

valores já executados para definição de cotas nos meses que antecederem a implantação.  

Permitir utilização de dados já armazenados no sistema de Contabilidade, compartilhando dados 

do orçamento e execução das despesas e receitas, bem como os demais dados necessários ao 

controle das cotas de restos, despesas e receitas extraorçamentárias.  

Permitir configurar o nível de detalhamento do controle das cotas da despesa para o exercício. 

Deve ser selecionado um único nível de detalhamento, para o qual deve ser disponibilizado pelo 

menos as seguintes opções: Despesa; Órgão e unidade; Elemento; Elemento e Fonte de 

Recurso;  

Permitir configurar o nível de detalhamento do controle das cotas de restos para o exercício. 

Deve ser selecionado um único nível de detalhamento, para o qual deve ser disponibilizado pelo 

menos as seguintes opções:  

Conta contábil;  

Individual;  

Permitir definir a programação de cotas mensais para despesa orçamentária.  

Permitir controlar os gastos no exercício com base nos valores comprometidos em empenhos 

ordinários, com bloqueio de empenho caso o saldo da cota tenha sido excedido.  

Permitir controlar gastos nos exercícios com base nos valores comprometidos em subempenhos 

para empenhos estimativos ou globais, com bloqueio de empenho caso o saldo da cota tenha 

sido excedido.  

Permitir definir a programação de cotas mensais para receita orçamentária, possibilitando 

digitação manual dos valores ou cálculo automático, com base na média de arrecadação dos 

anos anteriores.  

Permitir definir a programação de cotas mensais para pagamento de restos à pagar de exercícios 

anteriores.  

Permitir definir a programação de cotas mensais para despesas extraorçamentárias, para 

controle dos saldos de anos anteriores e transferências concedidas no exercício.   

Permitir definir a programação de cotas mensais para receitas extraorçamentárias, para controle 

dos saldos de transferências recebidas no exercício.  4.15.12. Permitir efetuar a reestimativa dos 
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valores de acordo com a execução orçamentária ou financeira, para as cotas de: Despesas; 

Receitas; Restos a pagar; Despesas Extra-orçamentárias; Receitas Extra-orçamentárias.  

Manter o histórico de todas as alterações efetuadas nas cotas de: Despesas; Receitas; Restos 

à pagar; Despesas Extra-orçamentárias; Receitas Extraorçamentárias.  

Possuir controle de solicitação de reprogramação das cotas de despesa, registrando qual o 

usuário solicitante.  

Possuir controle da avaliação da solicitação da reprogramação das cotas de despesas, 

registrando qual o usuário avaliador e a previsão da liberação da solicitação. Permitir a liberação 

de solicitação de reprogramação de cotas de despesa individualmente ou em lote.  

Emitir relatório gerencial dos valores das cotas de receitas e despesas, possibilitando:  

Demonstrar somente os valores previstos;  

Demonstrar os valores executados até o mês desejado e os valores previstos para os meses 

posteriores;  

Possuir relatório de programação das cotas de receitas demonstrando os valores previstos e 

executados.  

Possuir relatório de programação das cotas de despesas, para permitir o acompanhamento do 

cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho, conforme o artigo 9º da 

Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário.  

Emitir relatório cadastral dos valores das cotas de receitas, despesas, restos à pagar e 

receita/despesa extra orçamentária, possibilitando:  

Demonstrar os valores atualizados da cota, ou seja, a programação inicial mais suas respectivas 

reprogramações;  

Demonstrar os valores executados das cotas.  

 

2.15.  PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

Permitir a utilização do sistema via internet.  

Possuir filtros para seleção de entidades.  

Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas, contendo a 

opção de efetuar consulta de todas as unidades de forma consolidada.  

Possuir cadastro de IP autorizado para uploads, para impedir o envio de informações fora do IP 

cadastrado.  

Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente configure qual consulta 

deseja exibir por entidade que ele tem acesso.  

Possibilitar o relacionamento de documentos com os processos de licitação.  

Permitir realizar a atualização de dados de forma automática, com a utilização de agendas 

configuradas na periodicidade requisitada pelo usuário.  
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Permitir exportar em formato CSV as informações do Transparência, utilizando filtros 

disponibilizados para cada série de dados.  

Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas.  

Permitir consulta de Receitas, Despesas, Frotas, Licitações e quadro de pessoal.  

Permitir download em PDF do Cronograma de ações da Portaria STN Nº 828/2011.  

Permitir download de anexos em PDF (Receita e Despesa por categoria de econômicos, 

Despesa por programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações 

Patrimoniais).  

 

2.16.  INFORMAÇÕES GERENCIAIS. 

Permitir uso do aplicativo via Web Browser com os seguintes navegadores Google Chrome 

(versão 2.1ou superior), Mozilla Firefox (versão 1.1 ou superior), Microsoft Internet Explorer 

(versão 8 ou superior), Safari (versão 6 ou superior). 

Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando os usuários e senhas do Google e Yahoo. 

Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando o Certificado Digital (e-CPF). 

Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades (multi-entidade). 

Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terá acesso para consulta das 

informações disponibilizadas nos dashboards (painel e indicadores). 

Permitir coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações da 

entidade. 

Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações para auxílio nas 

tomadas de decisão. 

Permitir geração de relatórios em formatos PDF, MS Word, Texto e MS Excel. 

Permitir exportação de relatórios para as seguintes extensões CSV, DOC, PDF, RTF, Texto e 

XLS. 

Possuir atalhos para visualização rápida das informações referentes às fontes de dados de cada 

relatório. 

Permitir a distribuição de relatórios com outros usuários via e-mail. 

Possibilitar a realização das extrações e carga de dados da base de dados operacional em 

formato pré-definido de arquivo para a importação no “DataWarehouse” de forma automática ou 

manual. 

Funcionar baseado em conceito de BIG DATA, acumulando dados de diversas fontes em um 

único repositório, e permitindo que esses dados sejam analisados gerando informações 

direcionadas a tomada de decisões ou qualquer outra necessidade especifica ou pontual. 

Permitindo futuras soluções para o cliente consumindo estes dados. 

Permitir visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário. 
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Permitir cruzamento de dados de diferentes áreas de negócio ou aplicativos para geração de um 

único indicador. 

Permitir busca de painéis para distribuição para usuários específicos. 

Possuir cadastro de métricas sintetizadas, que agrupam toda a informação disponível na 

entidade. 

Possuir filtros de pesquisa de relatórios e indicadores. 

O sistema deve possibilitar a análise das informações estratégicas e gerenciais da área da 

saúde. Deve possuir dashboards que viabilizem as seguintes análises:“Agendamentos”, 

“Profissionais”, “TFD”, “Pacientes”, “Atendimentos”, “Gastos de Materiais”, “Dispensas”, 

“Incidência de doenças”, “Fila de Espera”, “Faturamentos”. 

Deve apresentar um mapa com o georreferenciamento das ocorrências de doenças, permitindo 

a visualização na visão “satélite” e permitindo visualização “StreetView”. 

Permitir que o gestor monitore/consulte os gastos com materiais e medicamentos gastos no 

Município. 

Possibilitar ao gestor municipal acompanhar mensalmente os repasses que o Município tem a 

receber do Ministério da Saúde. 

 

2.17.  PORTAL DO SERVIDOR; 

O aplicativo de Atendimento ao Servidor Público via Internet deverá permitir a integração de 

dados de forma automática ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com o 

sistema de Folha de Pagamento e Ponto Eletrônico. 

Deverá permitir o acesso via internet das informações dos servidores. 

Disponibilizar consulta e emissão do contracheque via internet.  

Disponibilizar consulta dos dados cadastrais dos servidores via internet.  

Disponibilizar consulta e emissão da ficha financeira do servidor via internet.  

Permitir consulta e emissão do comprovante de rendimentos via internet.  

Possibilitar a solicitação de cursos de aperfeiçoamento via internet pelos servidores. 

Permitir seleção de permissões de acesso por usuário ou de administrador. 

Possuir relatório com informações que comprovem o rendimento e retenção de IRRF. 

Possuir relatório da movimentação dos servidores por exercício, detalhando as bases de cálculo.  

Possuir cadastro de pessoas com parametrização de campos editáveis pelo servidor para 

alteração de dados cadastrais. 

Permitir que o administrador autorize ou não as alterações de cadastro solicitadas pelos 

servidores. 

Permitir cadastro de assinaturas para uso em correspondências. Sendo possível ao servidor ter 

várias assinaturas cadastradas, porém somente uma será considerada padrão no aplicativo. 
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Possibilitar comunicação dos servidores através de correspondências Eletrônicas via aplicativo. 

 

2.18.  PORTAL DO CONTRIBUINTE; 

Possibilitar aos contribuintes o acompanhamento da respectiva situação do cadastro fiscal 

permitindo consulta de débitos, emissão de extratos, carnês e certidões com valores atualizados. 

Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle 

gerado automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva 

ou Positiva com efeito de Negativa). 

Permitir solicitação do carnê IPTU via web. 

Possibilitar emissão de guias de recolhimento de qualquer Tributo Municipal vencido ou não, 

parcelados ou reparcelados, com adicionais calculados, em guia padrão FEBRABAN pronta para 

o recolhimento. 

Possibilitar emissão de guia unificada de qualquer tributo. 

Possibilitar o acesso através dos seguintes navegadores Google Chrome 30 ou superior, Mozilla 

Firefox 25 ou superior, Microsoft Internet Explorer 9 a 11, Safari 6 ou superior. 

Possuir cadastro de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) com, no mínimo, os seguintes 

campos, Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Telefone/Celular, e-mail, Endereço completo, Senha, 

anexos. 

Possuir cadastro de logotipos de bancos para emissão das guias de arrecadação e carnês de 

pagamentos. 

Possuir controle de acesso de usuários nas respectivas funcionalidades considerando o perfil de 

cada usuário para o acesso a estas funcionalidades; 

Possuir logon interativo, que possibilite aos contribuintes acessar vários serviços on-line 

disponibilizados pela entidade através do CPF, ou CNPJ, ou código do contribuinte, ou código 

do econômico, ou código do imóvel, ou inscrição imobiliária. 

Possuir logon interativo, que possibilite a alteração da senha de acesso, e a solicitação de 

reenvio da senha por e-mail em caso de esquecimento.  

Possibilitar aos contribuintes cadastrar seus dados no cadastro de contribuintes (pessoas físicas 

ou jurídicas) utilizando assinatura digital e anexar arquivos digitais em PDF (cópias de 

documentos). 

Possibilitar aos contribuintes acompanhar a situação do cadastro fiscal dos imóveis e 

econômicos do Município, permitindo consulta de débitos, emissão de extratos, carnês e 

certidões com valores atualizados. 

Possibilitar aos contribuintes consultar os créditos tributários disponíveis do exercício vigente e 

anteriores. 
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Possibilitar aos contribuintes solicitar serviços diversos disponibilizados pela entidade. Ex. taxa 

de coleta de lixo, taxa de demolição, taxa de resíduos sólidos. 

Possibilitar aos contribuintes emitir e gerar as guias de pagamento de Alvará de Licença e 

Localização e/ou funcionamento, Alvará de Licença do corpo de bombeiros, Alvará de Licença 

da vigilância Sanitária, Alvará de Meio Ambiente. 

Possibilitar aos contribuintes gerar o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI para 

imóveis urbanos ou rurais, informando dados da transação. 

Possibilitar aos contribuintes consultar as solicitações de Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis - ITBI para imóveis urbanos ou rurais realizadas anteriormente com possibilidade de 

filtrar por código e ano da solicitação, código do imóvel, situação da solicitação, CPF/CNPJ do 

comprador vendedor ou responsável, e data de solicitação. 

Possibilitar aos contribuintes gerar a certidão e guia de pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis - ITBI para imóveis urbanos ou rurais, em sendo rural, sem 

necessidade de este estar cadastrado no sistema tributário do município. 

Possibilitar aos contribuintes gerar o carnê de Imposto Territorial Urbano - IPTU para imóveis 

urbanos com possibilidade de pagamento em parcelas ou parcela única com aplicação de 

desconto conforme critérios da entidade. 

Possibilitar aos contribuintes emitir a Certidão de Baixade atividade, informando o CPF, CNPJ 

ou código de contribuinte, ou código  econômico. 

Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle 

gerado automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva 

ou Positiva com efeito de Negativa). 

Possibilitar aos contribuintes emitir a 2ª via da Certidão de Isenção, informando o CPF, CNPJ ou 

código de contribuinte. 

Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos de ISS. 

Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos diversos. 

Possibilitar aos contribuintes solicitar a coleta seletiva para seu imóvel, com possibilidade de 

benefício de redução da taxa de coleta do lixo. 

Possibilitar aos contribuintes solicitar a emissão de carnês via internet isentando o pagamento 

da taxa referente a emissão e impressão dos carnês. 

Possibilitar aos contribuintes apontar os imóveis que receberão benefícios de créditos tributários 

disponíveis. 

Possibilitar aos contribuintes do tipo Contador, Imobiliária e Cartório consultarem informações de 

seus clientes. 

Permitir a configuração de vínculo e acesso ao cadastro de imóveis e econômicos para os 

Contadores, Imobiliárias e Cartórios respectivos. 
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Permitir a emissão de guias de pagamento de tributos municipais, permitindo emissão parcelada 

ou parcela única, com descontos e acréscimos, com valores atualizados. 

Permitir a unificação de parcelas e receitas em uma única guia de pagamento. 

Permitir a configuração do acesso aos serviços disponibilizados ao contribuinte: (CPF/CNPJ, 

Código dos referentes, exigência ou não de senha). 

Possuir área para que a entidade vincule hiperlinks aos principais serviços a serem 

disponibilizados aos contribuintes para acesso nos sites que a entidade julgar necessário. 

Permitir a configuração das solicitações de serviços a serem disponibilizadas aos contribuintes, 

possibilitando informar quais deverá ser tramitado com registro de protocolo. 

Permitir a configuração da forma de cadastro de contribuintes em automática ou condicionada 

ao deferimento de servidor da entidade, possibilitando informar exigência de assinatura digital 

ou ainda anexo de arquivos digitais (cópias de documentos). 

Permitir configuração dos layouts das certidões municipais e alvarás conforme modelo específico 

da entidade. 

Permitir configuração das certidões de contribuinte e imóvel possibilitando informar a exibição de 

imóveis englobados. 

Permitir configuração das guias de pagamento possibilitando informar quais dados do endereço 

do sacado deverá ser exibido. 

Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, 

possibilitando condicionar a emissão à verificação do lançamento do exercício com situação de 

aberto, pago, isento, imune ou ainda sem esta verificação para Microempreendedor individual 

em respeito à Lei Complementar 147. 

Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, 

possibilitando definir a validade do documento em data fixa ou intervalo de tempo. 

Permitir configuração da solicitação de coleta seletiva, possibilitando cadastrar critérios dos 

imóveis exigidos para esta solicitação. 

Permitir configuração da solicitação de emissão de carnês via internet, possibilitando cadastrar 

critérios dos imóveis exigidos para esta solicitação. 

Permitir configuração da solicitação de abatimentos dos créditos tributários, possibilitando 

cadastrar critérios dos imóveis exigidos para esta solicitação. 

Permitir a configuração de fórmulas para cálculo de multas, juros, correção monetária, descontos 

para pagamentos antecipados e ainda para controle de emissão de documentos. 

Permitir a configuração de mensagens fixas aos contribuintes para fins de obtenção de senha de 

acessos. 

Permitir a configuração de quais informações devem ser apresentadas nas consultas de 

informações cadastrais de imóveis e econômicos. 
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Possibilitar o cadastro de cabeçalhos para apresentação dos documentos emitidos pela internet. 

Possibilitar a configuração da verificação da situação dos lançamentos de Alvará como requisito 

para emissão do documento pela internet. 

Possibilitar a configuração da verificação de pendências de sócios ou responsáveis para 

emissões de Certidões Negativas de Débitos. 

Possibilitar aos contribuintes consultar seus processos abertos junto ao departamento de 

Protocolo da entidade. 

Possibilitar aos contribuintes consultar os documentos necessários para abertura de processos, 

conforme as solicitações. 

Possuir cadastros de convênios bancários para emissão das guias de arrecadação e carnês de 

pagamentos 

Permitir a emissão de boletos bancários na modalidade "Carteira com Registro" para 

pagamentos de tributos e demais receitas. 

 

2.19.  PROMOÇÃO SOCIAL; 

O aplicativo de Gestão de Assistência Social deverá permitir a integração de dados de forma 

automática ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com os sistemas de 

Gestão de Saúde Pública. 

Permitir acesso via internet para cadastrar e atender famílias. 

Permitir visualizar os dados cadastrais da Entidade. No caso do aplicativo, as entidades são as 

Secretarias de Assistência Social. 

Permitir realizar atendimentos com os assistidos que tem como origem: visita, denúncia, 

acompanhamento, emergencial e normal, registrando todas as informações dos atendimentos e 

acompanhamentos feitos com o mesmo. 

Permitir cadastrar Áreas e Micro áreas, bem como vincular os estabelecimentos responsáveis 

pela aplicação das políticas públicas de assistência social. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Estados, países. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Municípios. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Bairros. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Loteamentos. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Logradouros. 

Permitir realizar a manutenção do cadastro de Condomínios. 

Permitir realizar o cadastro de estabelecimentos tanto públicos como privados, que fazem parte 

da Assistência Social. 

Permitir realizar o cadastro de estabelecimentos tanto públicos como privados, que não fazem 

parte da Assistência Social. 
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Permitir realizar o cadastro dos profissionais que trabalham na Assistência Social. 

Permitir realizar o cadastro e manutenção de famílias, bem como a vinculação de seus membros, 

possibilitando a inclusão dos mesmos em programas e serviços, atividades e entre outros. 

Permitir realizar o cadastro de competências. 

Permitir visualizar e excluir os relatórios que foram emitidos. 

Permitir emitir relatório com as informações dos atendimentos realizado. 

Permitir emitir relatório com as Áreas e micro áreas cadastradas. 

Permitir emitir relatório com as informações do assistido. 

Permitir emitir relatório com as informações dos estabelecimentos cadastrados. 

Permitir emitir relatório com as informações dos estabelecimentos cadastrados como Outros 

estabelecimentos. 

Permitir emitir o relatório com as informações dos profissionais cadastrados. 

Permitir visualizar as informações do Twitter na página principal do aplicativo. 

Permitir o envio de mensagens entre os usuários de uma mesma entidade. 

Permitir definições de permissão para acesso de Usuários da secretaria. Os Usuários da 

Secretaria são os funcionários alocados nas Secretarias de Assistência Social, fisicamente. As 

permissões são definidas pelo Administrador do aplicativo. 

Permitir visualizar o andamento de processos, como importações exportações entre outros. 

Permitir vincular o profissional no estabelecimento que ele atua 

Permitir anexar documentos no cadastro de atendimento ao assistido. 

Permitir ao usuário cadastrar os programas assistenciais do município. 

Permitir o usuário incluir o assistido/família no programa do município através do atendimento. 

Permitir o usuário excluir o assistido do programa através do cadastro da Família. 

Permitir ao usuário emitir o relatório com os Programas cadastrados no aplicativo. 

Permitir ao usuário realizar o cadastro das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento. 

Permitir o usuário incluir o assistido/família na atividade através do atendimento. 

Permitir ao usuário cadastrar Turmas de atividades. 

Permitir ao usuário registrar os encontros realizados com as Turmas cadastradas para as 

atividades. 

Permitir o usuário excluir o assistido da atividade através do cadastro da Família. 

Permitir ao usuário emitir o relatório com os participantes das atividades. 

Permitir ao usuário emitir o relatório de acompanhamento das atividades. 

Permitir ao usuário emitir a lista de presença de assistidos que estão participando das atividades. 

Permitir ao usuário visualizar através da tela de atendimento, o histórico de atendimentos já 

realizados pelo assistido. 
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3. DO TREINAMENTO. 

3.1. A empresa contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento na Área de Informática, 

no mínimo sete dias úteis antes do primeiro treinamento, e deverá ser realizado dentro do prazo 

de implantação, compreendendo o uso das funções do sistema pertencente a sua área de 

responsabilidade, conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas, uso das rotinas de 

segurança, de back-up e restores, rotinas de simulação e de processamento, conforme tabela 

abaixo:  

 

ITEM SISTEMAS  Nº DE PESSOAS A  

SEREM TREINADAS  

CARGA 

HORÁRIA  

20.  Sistema de contabilidade pública.  06  16  

21.  Sistema de planejamento municipal.  05 08  

22.  Sistema de compras.  08 20 

23.  Sistema de patrimônio.  02 08  

24.  Sistema de folha de pagamento.  04  16  

25.  Sistema de arrecadação e fiscalização de tributos municipais.  04  16  

26.  Sistema de escrituração fiscal do ISS via internet.  04  04  

27.  Sistema de controle de nota fiscal eletrônica via internet.  04  16  

28.  Sistema de tesouraria.  03 08  

29.  Sistema de estoque.  02 16  

30.  Sistema de protocolo.  02  04  

31.  Sistema de gestão educacional.  07  08  

32.  Sistema de controle de frotas.  02 08 

33.  Sistema de controle financeiro.  04  04  

34.  Portal da transparência  06  04  

35.  Informações gerenciais. 04 04 

36.  Portal do Servidor; 03 04 

37.  Portal do Contribuinte; 04 04 

38.  Promoção Social; 04 04 

 

3.1.2. Os Planos de Treinamento deverão conter os seguintes requisitos mínimos: 

a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

b) Público alvo; 

c) Conteúdo programático; 

d) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, 

documentação técnica, etc.; 

e) Carga horária de cada módulo do treinamento; 

f) Processo de avaliação de aprendizado; 
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g) Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides, 

etc.).   

h) Técnico que conheça que domine a maioria dos sistemas nos primeiros 6 meses para 

acompanhamento e resolução de possíveis problemas que surgirem.  

3.1.3. O treinamento para o nível técnico compreendendo: suporte aos Sistemas ofertados, nos 

aspectos relacionados ao gerador de relatórios e linguagem em que estes foram desenvolvidos, 

permitindo que a equipe técnica da Prefeitura possa efetuar checklist de problemas ocorridos 

antes da abertura de chamado para suporte do proponente.  

3.1.4. Os equipamentos disponíveis serão, no mínimo, um microcomputador para cada dois 

participantes, fornecidos pela empresa contratada, podendo esta utilizar-se das dependências 

da Administração Municipal.  

3.1.5. Deverá haver disponibilidade de uma impressora, na sala de treinamento, para testes de 

relatórios.  

3.1.6. A contratante resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento 

contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, 

caberá a contratada, sem ônus para o contratante, ministrar o devido reforço.  

3.1.7. O recebimento dos serviços de treinamento se dará mediante aceite formal e individual 

dos sistemas licitados, devendo contemplar obrigatoriamente a ata dos treinamentos, assinadas 

pelos participantes e relatório de serviços emitido pela empresa contratada. 

  

4. DO SUPORTE TÉCNICO.  

4.1. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado na sede da Prefeitura, por 

técnico apto a prover o devido suporte ao sistema, com o objetivo de:  

a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;  

b) Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, 

queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para 

satisfazer as necessidades de segurança;  

c) Treinamento dos usuários da Administração Municipal na operação ou utilização do sistema 

em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc.,  

d) Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a 

implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, 

Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na contabilidade e na 

área de informática, entre outros.  

4.2. Será aceito suporte aos sistemas licitados via acesso remoto mediante autorização prévia, 

sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações, devendo ser 
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garantido atendimento para pedidos de suporte telefônico no horário das 8h00min às 19h00min, 

de segunda a sexta-feira.  

4.3. Notificar antecipadamente quanto do conteúdo de atualizações.  

 

5. REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS MINIMOS E OBRIGATORIOS A TODOS OS SISTEMAS 

5.1. Os sistemas devem estar aptos a gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar 

automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de 

MINAS GERAIS, conforme layout e parâmetros estipulados por este. 

5.2. Por motivos de padronização, compatibilidade e integrações dos arquivos e aplicativos 

contemplados em toda a solução a ser adquirida, todos os sistemas/aplicativos que fazem parte 

da solução integrada a ser adquirida, deverão obrigatoriamente ser desenvolvidos por um único 

fabricante ou desenvolvedor. 

5.3. A fim de estabelecer uma padronização que permita a manutenção e a compatibilidade dos 

arquivos e aplicativos contemplados em toda a solução a ser adquirida a mesma deverá 

obrigatoriamente ser desenvolvida para funcionar em um único gerenciador de banco de dados. 

Em caráter excepcional, os aplicativos que por sua natureza ou finalidade sejam editaliciamente 

requisitados em ambiente web ficam desobrigados do atendimento da presente regra. 

5.4. Os aplicativos deverão ser multitarefa, permitindo ao usuário o acesso a diversas rotinas 

simultaneamente em uma única janela do aplicativo a partir de um único login, com possibilidade 

de minimizar e maximizar quando desejar, realizando várias consultas ou operações 

simultaneamente. 

5.5. Os aplicativos deverão possuir consulta rápida aos dados cadastrais, generalizada através 

de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do aplicativo aos cadastros, 

dispensando-se a funcionalidade nos casos em que o aplicativo seja executado através de um 

browser, não desenvolvido pela CONTRATANTE. 

5.6. Os aplicativos deverão permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse 

(habilitação das teclas “enter” e “tab”). 

5.7. Os aplicativos desktop deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, 

simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao aplicativo. Por exemplo, 

manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos na mesma janela da barra de 

ferramentas sem necessidade de novo login. 

5.8. Os aplicativos deverão possuir help ‘online’, sensitivo ao contexto, sobre o modo de 

operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para 

detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou por 

palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação. 
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5.9. Os aplicativos deverão permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um 

ou mais relatórios que terão como saída à impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá 

ter a característica de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos 

relatórios de forma que fique contínua. 

5.10. Os aplicativos deverão permitir a personalização do menu dos aplicativos desktop pelo 

usuário, possibilitando:  

5.11. Alterar as descrições e teclas de acessibilidade (ALT+); 

5.12. Adicionar/alterar a teclas de atalho (CTRL+, SHIFT+, ALT+ etc.); 

5.13. Inserir ícones na barra de ferramentas do aplicativo; 

5.14. Inserir menus de acesso rápido para relatórios do aplicativo ou específicos do usuário; 

5.15. Copiar o menu de outros usuários. 

5.16. Possuir o acesso rápido aos relatórios do aplicativo, de acordo com o cadastro que está 

aberto, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do aplicativo. 

5.17. Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os aplicativos: 

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

5.19. Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 

5.20. Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, 

antes da alteração efetuada; 

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

de campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL; 

5.22. Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL 

com o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados. 

5.23. Os aplicativos deverão permitir a emissão de relatório ou gráfico referente aos acessos ao 

aplicativo, demonstrando os usuários que efetuaram login, data e hora de entrada e saída. 

5.24. Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco 

de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando espaço. 

5.25. Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades: 

5.26. Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a 

necessidade de backup do banco de dados; 

5.27. Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 

5.28. Permitir agendamento do backup;  

5.29. Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de 

armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento; 

5.30. Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos 

aplicativos; 

5.31. Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 
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5.32. Possuir relatório de backups efetuados. 

5.33. Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no 

formato TXT ou HTML. 

5.34. Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail 

automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou 

controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o aplicativo da contabilidade onde 

será enviado um e-mail ao Prefeito caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado. 

5.35. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de 

execução do próprio aplicativo, possibilitando ainda que a execução de um script seja agendada 

através do agendador de tarefas do Windows. 

5.36. Permitir que usuários dos Sistemas de Folha de Pagamento e Tributos criem novos 

campos personalizáveis em seus cadastros a partir do próprio aplicativo.   

5.37. Os sistemas de tramitação de processos (protocolo), portal da transparência, iss/nota 

fiscal eletrônica, sistema gerencial, sistema de saúde, sistema de assistência social e sistema 

de educação devem estar desenvolvido em linguagem 100% WEB, que permita o funcionamento 

via web e devera rodar  a partir de um navegador e conter as seguintes funcionalidades:  

5.37.1 Ser compatível com ambiente distribuído, permitindo a realização de tarefas 

concorrentes.  

5.37.2 Utilizar em todo o Sistema o ano com quatro algarismos. 

5.37.3 Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação 

dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas por nível de acesso, 

considerando a função e papel ao qual ele pertença (Perfil). 

5.37.4 Registrar um Log de utilização nas inclusões, atualizações e exclusões efetuadas pelos 

operadores autenticados no sistema, nos cadastros e movimentações, registrando todas as 

informações anteriores contidas nos campos e tabelas, permitindo também a consulta desses 

registros. 

5.37.5 Possuir controle de restrições de acesso de usuários a entidade por horário, local de 

acesso (IP ou intervalo de IP's). 

5.37.6 Restrição quanto ao tempo para troca de senha e complexidade de senha. 

5.37.7 Possuir consulta rápida aos dados cadastrais do sistema através de tecla de função, 

possibilitando acesso rápido aos dados. 

5.37.8 Emissão de relatórios em segundo plano, possibilitando que, mesmo que o relatório 

esteja sendo processado, o sistema continue apto para a utilização. 

5.37.9 Notificação da conclusão do processamento do relatório, com fácil acesso ou 

possibilidade de visualização posterior. 

5.37.10 Área de gerenciamento de relatórios com possibilidade de: 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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5.37.11 Acompanhar o processo de emissão dos relatórios com a opção de cancelamento; 

5.37.12 Visualizar informações como data e hora de emissão do relatório, data e hora da 

conclusão do processamento do relatório. 

5.37.13 Possibilidade de agendamento de emissão de relatórios, otimizando o tempo de 

configuração e emissão. 

5.37.14 Possibilidade de agrupar a emissão de vários relatórios em lotes, podendo agendar a 

emissão do lote de relatórios. 

5.37.15 Possuir Área de gerenciamento de processos com possibilidade de: 

5.37.16 -Acompanhar a execução do processo com a opção de cancelamento; 

5.37.17 -Ver o histórico dos processos executados; 

5.37.18 Possibilidade de agendamento de processos, otimizando o tempo de configuração e 

emissão. 

5.37.19 Os sistemas/módulos deverão possuir help, sensitivo ao contexto, sobre o modo de 

operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para 

detalhamento de um determinado assunto.  

5.37.20 Deve possibilitar o acesso ao sistema pelos navegadores Mozilla Firefox 2 ou superior, 

Google Chrome 3 ou superior, Safari 4 ou superior ou Microsoft Internet Explorer 6 ou superior. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS.  

Especificação do Item Unidade Preço Médio 

→ Serviço Único: 

 Migração, implantação, configuração e parametrização conforme 

procedimentos da Administração Municipal; Capacitação dos 

usuários. 

serviço  

SISTEMAS   

Sistema de contabilidade pública.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de planejamento municipal.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de compras.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de patrimônio.  Locação/ 

mês / 

 

Sistema de folha de pagamento.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de arrecadação e fiscalização de tributos municipais.  Locação/ 

mês / 

 

Sistema de escrituração fiscal do ISS via internet.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de controle de nota fiscal eletrônica via internet.  Locação/ 

mês / 

 

Sistema de tesouraria.  Locação/  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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mês 

Sistema de estoque.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de protocolo.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de gestão educacional.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de controle de frotas.  Locação/ 

mês 

 

Sistema de controle financeiro.  Locação/ 

mês 

 

Portal da transparência  Locação/ 

mês 

 

Informações gerenciais. Locação/ 

mês 

 

Portal do Servidor; Locação/ 

mês 

 

Portal do Contribuinte; Locação/ 

mês 

 

Promoção Social; Locação/ 

mês 

 

Horas Técnica “in loco”, após a migração, implantação e treinamento 
do pessoal, 240 horas anuais limitada a 20 horas mensais;  
 

serviço  

 

 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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ANEXO VIII – MODELO DEDECLARAÇÃO DE QUE NO QUADRO 
DA EMPRESA NÃO HÁ FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

DE GUARANÉSIA. 
 
 
 
Empregador Pessoa Jurídica 
 
 
 
Ref.: PREGÃO Nº 236/2017 
PROCESSO Nº 133/20177 
 

 
 
 

_______________________________________, inscrito no CNPJ n.º 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º________________________ e do CPF n.º __________________________, 

DECLARA, para fins do disposto no art. 9º inciso III do da Lei nº8.666, de 21 de junho de 

1993, que não há funcionário público do município de Guaranésia, em seu quadro 

empresarial.  

 
 
    
 
 
 

Local e data 
 

___________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO IX – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 

     

 

 

 Declaro, para atender às exigências do processo administrativo referente ao 

Pregão Presencial XXX/2017, destinado a prestação de serviço de fornecimento, 

implantação e locação de Sistema de Gestão Pública, e que o Senhor 

_________________, Responsável Técnico da proponente licitante 

__________________________, compareceu à sede da Administração Pública 

Municipal de Guaranésia, onde tomou conhecimento das informações referentes aos 

serviços, dependências e infra-estrutura necessária à execução dos serviços objeto 

desta licitação, obedecendo assim o art. 30, III, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações.  

 

 

     Local e Data  

 

 

David Willian Fernandes dos Reis Costa 

Chefe do Centro de Processamento de Dados 

 

 

Assinatura do responsável legal sobre carimbo 

 

 

Responsável Técnico da Empresa 
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