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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2014 
 

PROCESSO Nº 215/2014 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
PÚBLICA QUE COMPREENDAM OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 
PÚBLICO; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E 
LICITAÇÕES; CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO; CONTROLE DE 
FROTAS E PROTOCOLO WEB, SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, 
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO 
E MIGRAÇÃO DE BASES DE DADOS EXISTENTES, TREINAMENTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO E REMOTA,  
MANUTENÇÃO MENSAL IN LOCO E REMOTA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 
 
 
ANEXOS  
 
I: Termo de Referência 
IA: Especificação dos serviços;  
II: Modelo de Proposta; 
III: Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios 
IV: Modelos I e II 
V: Modelo de Credenciamento; 
VI: Modelo de adequação Lei Orgânica Municipal; 
VII: Modelo de declaração fatos impeditivos; 
VIII: Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte 
IX: Modelo Termo de Vistoria 
X: Minuta de Contrato 
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MODALIDADE: PREGÃO  
TIPO: MENOR PREÇO 
FORMA: PRESENCIAL 
QUANTIDADE DE LOTES: 2 
JULGAMENTO:  POR LOTE (MENOR PREÇO GLOBAL) 
PREGOEIRO: MAURO FERNANDO ANÍCIO COSTA 
 
Data: 10 de outubro de 2014 
Horário: 09:00 horas  
Local: Prefeitura Municipal – Rua Dr. Victor de Freitas nº 28 – Bairro Centro – 
Brumadinho/MG – Sala de Licitações 
A Prefeitura Municipal de Brumadinho, CNPJ 18.363.929/0001-40 torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nas condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto Municipal Nº 73/2007, de 04.05.2007, aplicando-se, 
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

1 - DO OBJETO 

 
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA 
QUE COMPREENDAM OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO; 
RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES; 
CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO; CONTROLE DE FROTAS E 
PROTOCOLO WEB, SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO E 
MIGRAÇÃO DE BASES DE DADOS EXISTENTES, TREINAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO E REMOTA,  
MANUTENÇÃO MENSAL IN LOCO E REMOTA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 
1.2 - O objeto do presente Pregão é constituído por dois lotes, constituído por 3 itens 
cada, cujos detalhamentos se encontram no Anexo IA deste Edital.  
1.3  - A empresa licitante deverá, sob pena de desclassificação de sua proposta 
apresentar cotação de preços para todos os itens do(s) lote(s) que ofertar(em) no 
certame. 
  

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial as pessoas jurídicas do ramo de 
atividade pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas, que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos e que apresentarem proposta comercial e 
documentação, no local, data e horário fixados pelo subitem 3.1 deste Edital, 
acondicionadas em dois (2) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no 
fecho, identificados como “Envelope nº 1 - Proposta Comercial” e “Envelope nº 2 - 
Documentos de Habilitação”, contendo os seguintes dizeres em sua parte externa: 
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RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA 

PREGÃO Nº 093/2014 
Envelope nº 1 – Proposta 

CNPJ 
E-mail 

RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA 

PREGÃO Nº 093/2014 
Envelope nº 2 – 
Documentação 

CNPJ 
E-mail 

. 
2.1.1 - Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no 
Art. 33 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital.  
2.2 - Não poderão participar deste Pregão Presencial as empresas: 
2.2.1 - em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
2.2.2 -  que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Brumadinho 
suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 
sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 
2.2.3 - empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 
2.2.4 – sócios, cotistas ou administradores, que se incluam na vedação contida no art. 36 
da Lei Orgânica do Município de Brumadinho; 
2.2.5- servidor ou dirigente da Prefeitura de Brumadinho ou empresa que possua sócio, 
diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com esta Prefeitura (art. 9º, 
inc. III, da Lei federal nº 8.666/93); 
2.3 - A observância das vedações do item 2.2 é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
2.4 - A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 – O Pregoeiro no dia, local e horário designado para sessão pública, procederá ao 
credenciamento dos interessados a participar da licitação; 
3.2 - O horário para entrega da documentação para credenciamento e entrega dos 
envelopes de proposta e habilitação será até às 09h:00 min horas, e será efetuado 
conforme ordem de chegada dos interessados. O Pregoeiro, as 09:01 h, iniciará o registro 
de credenciamento; 
3.3 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, e o autorize a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente, com apresentação de cópia do mesmo para autenticação pelo 
Pregoeiro e ou equipe de apoio; 
3.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante 
mediante estatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou 
documento equivalente; 
3.4.1 - Entende-se por documento credencial: 
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a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão. O 
documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante todos os atos 
pertinentes a este Pregão. 
3.4.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercerem 
os direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
3.6 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, 
para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou 
“Documentação” relativos a este Pregão; 
3.6.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu 
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço; 
3.7 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
legal para a realização das transações inerentes ao Pregão Presencial; 
3.8 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devendo ser 
obedecido o conteúdo do modelo estabelecido no Anexo III deste Edital; 
3.9 - As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
declaração de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(modelo Anexo IX). 
 

4 - DA MICRO – EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
4.1– A microempresa e empresa de pequeno porte, que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento; 
4.31 – A condição de ME ou EPP será comprovada na sessão de credenciamento, 
mediante a apresentação de “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial ou 
“Certidão de breve relato” emitida no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas com 
data de emissão de até 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do 
procedimento, sob pena de não aplicação dos benefícios.  
4.3 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, com início de atividade no 
ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 
3º da LC 123/2006; 
4.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da 
LC 123/2006; 
4.5 – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a 
declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, também 
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deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade 
fiscal, se houver. 
 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-
se a procuração, devendo conter: 
5.1.1 - nome e endereço do proponente, telefone, e-mail e CNPJ; 
5.1.2 - a descrição das características dos produtos e serviços ofertados com seus 
respectivos módulos, contemplando a  metodologia que será aplicada no desenvolvimento 
dos trabalhos, a organização, o planejamento geral e a execução dos serviços, observado 
o Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 
5.1.3 - prazo de fornecimento e implantação do sistema ofertado, customização dos 
módulos existentes às necessidades da Prefeitura de Brumadinho prazo de 30 (trinta) 
dias e treinamento dos usuários não superior a 60 (sessenta) dias; 
 5.1.4 - preço unitário e total em Reais e com até duas casas decimais.  
5.1.5 – prazo máximo de início do serviço não superior a 5(cinco) dias, a contar da 
assinatura do contrato decorrente da homologação do presente pregão. 
5.1.6 - prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da sessão de 
abertura de envelopes. Não constando o prazo solicitado será considerando com aceito 
para efeito de classificação da proposta o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar 
da data de apresentação da proposta; 
5.1.7 – indicação do representante legal da licitante apto à assinatura do Contrato 
decorrente da homologação da presente licitação. 
5.2 - Caso se constate erro no cálculo do valor total do item cotado, o(a) Pregoeiro(a) 
providenciará sua correção, bem como a do valor global da proposta, se for o caso, dará 
ciência do fato ao respectivo proponente e aos demais participantes do certame, e 
registrará tal ocorrência em ata. Para a correção do cálculo deverá ser considerado o 
valor unitário indicado na proposta comercial; e, caso haja divergência entre os valores 
expressos em algarismos e por extenso, deverá prevalecer este último. 
5.3 - Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 
Edital, seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
5.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos relativos a tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, fretes, seguros, despesas com salários, transporte, 
alimentação e hospedagem de pessoal, treinamentos, manutenções e atualizações de 
sistemas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
dos produtos e a prestação dos serviços objetos da presente licitação, os quais ficarão a 
cargo única e exclusivamente do proponente. 
5.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
5.6 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
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5.7 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas. 
 

6 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
6.1 – Ocorrendo empate ficto entre propostas, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte; 
6.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
6.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, 
situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 
6.2.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 6.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 7.9.1 (alínea b), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 7.9.1 (alínea a); 
6.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 – Somente serão consideradas, para fins de classificação e julgamento, as Propostas 
que atenderem ao disposto no edital e seus anexos e serão julgadas e adjudicadas pelo 
Menor Preço Global por Lote. 
7.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente 
à de menor preço; 
7.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 
7.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes; 
7.5 – Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
dos lances; 
7.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
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7.7 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
7.8 – Caso, não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
7.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente, pelo critério de menor preço; 
7.9.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não 
tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no 
prazo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta 
inferior àquela considerada vencedora do certame; 
b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa 
ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as microempresas e empresas de 
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no 
item 7.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
c) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.10 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, 
decidindo motivadamente a respeito: 
7.10.1 - Análise da exequibilidade; 
7.10.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente 
inexeqüíveis; 
7.10.1.2 - Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexeqüível, deverá, antes de 
desclassificar a oferta, solicitar que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço. 
Esta demonstração deverá ser requerida pelo Pregoeiro, na própria sessão do Pregão, 
com a fixação de prazo para apresentação do documento comprobatório dos preços 
informados pelo licitante; 
7.10.1.3 - Para demonstração da exeqüibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  
7.10.1.3.1. Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 
Administração;  
7.10.1.3.2. Contratação em andamento com preços semelhantes;  
7.10.1.3.3. Formação da proposta comercial, quando da realização do pregão presencial.  
7.10.1.4 - O licitante que ofertar preço considerado inexeqüível pelo Pregoeiro, e que não 
demonstrar posteriormente a sua exeqüibilidade, se sujeita às sanções administrativas 
pela não manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei n.º 14.167, de 2002, sem 
prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal n.º 8.666,  
de 993; 
7.11 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
do licitante que a tiver formulado, com base nos documentos especificados no item 08 do 
Edital. 
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8 - DA HABILITAÇÃO 

 
8.1 - No envelope Nº 02 - “Habilitação” deverá constar os seguintes documentos: 
8.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, 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 - Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
8.1.3 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
8.1.4 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
8.1.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
8.1.6 -  Prova de regularidade fiscal com as Fazendas, Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da empresa licitante; 
8.1.7 - Certidão Negativa de Débito (CND), do Instituto Nacional de Seguridade Social, em 
vigor, conforme legislação própria; 
8.1.8 - Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 
(FGTS), em vigor, conforme legislação própria; 
8.1.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de julho de 2011; 
Obs. 1: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho 
substituirá todos os documentos relacionados nos subitens 8.1.1 a 8.1.9, desde que 
estejam com o prazo de validade em vigor, inclusive o CRC, no referido documento. 
Havendo documento com prazo de validade vencido no CRC, a licitante deverá 
apresentar outro, com o prazo de validade em vigor. 
Obs. 2: Os documentos relacionados nos subitens 8.1.1 a 8.1.5 do item 8.1 não 
precisarão constar do "envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento, neste Pregão. 
8.1.10 – Certidão Negativa de Falência e de recuperação judicial e extrajudicial (Falência 
e concordata), expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica 
ou de execução de pessoa física, a no máximo 60 (sessenta) dias da data prevista para 
entrega dos envelopes, de acordo o Inciso II do Art. 31 da Lei 8.666/93; 
8.1.11 - Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em papel timbrado, comprovando a cessão de direito de uso 
(locação), conforme art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93. 
8.1.12- Termo de Vistoria, fornecido pelo Setor de Informática Municipal, comprovando 
que o interessado realizou a visita técnica, tomando conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da 
licitação, constantes no edital e seus anexos. 
8.1.13 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos que possa impedir a sua 
habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado 
pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, nos 
termos do modelo apresentado no Anexo VII; 
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8.1.14 - Declaração de recebimento de todas as cópias e informações necessárias à 
elaboração da proposta comercial, bem como concordando com os termos do presente 
certame, conforme modelo 1 do Anexo IV deste edital. 
8.1.15 - Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/1998: “XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos”, conforme modelo 2 apresentado no Anexo IV; 
8.1.16 - Declaração em conformidade com a Redação do artigo n° 36 da Lei Orgânica do 
Município de Brumadinho, conforme Anexo VI. 
8.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
8.3 -  Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida 
a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas; 
8.4 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio; 
8.5 - É facultado ao Pregoeiro verificar informações e obter documentos que constem de 
sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, 
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados aos autos do processo 
licitatório respectivo. 
8.6 - No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações da 
regularidade fiscal, econômica financeira e técnica de cada uma das empresas 
participantes do consórcio.  
8.7 - Consórcios:  
8.7.1 - Os consorciados deverão apresentar, além dos documentos exigidos, 
compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular 
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa 
líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada 
consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na 
de execução do contrato dela eventualmente decorrente.  
8.7.2 -  Para prova de habilitação jurídica e regularidade fiscal cada consorciando deverá 
apresentar os documentos exigidos no subitem 8.1.1 a 8.1.9.  
8.7.3 -  Para prova de qualificação técnica, cada consorciando deverá apresentar o 
documento indicado nos subitens 8.1.11 e 8.1.12.  
8.7.4 -  Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 
8.1.10, cada consorciando deverá apresentar a certidão de concordata e falência. 
8.7.5 -  Todas as declarações constantes nos subitens 8.1.13 a 8.1.16 deverão ser 
apresentadas por todos os consorciandos. 
8.7.6 -   O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 60 
(sessenta) meses, até sua aceitação definitiva. 
8.7.7 -  Os consorciandos deverão apresentar em forma de declaração: 
8.7.7.1-  compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, 
salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe. Em qualquer caso, a 
alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do Município de Brumadinho, 
visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original. 
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8.7.7.2 - compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para os fins do 
consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria 
diferente da de seus integrantes. 
8.7.7.3 - Os consorciandos deverão se comprometer a apresentar, antes da assinatura do 
contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do 
consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para 
autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito 
instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, 
especialmente as constantes deste subitem. 
8.7.8 - – Qualquer empresa que integrar um consórcio para concorrer a um lote, quando o 
certame for assim dividido, não poderá participar, neste mesmo lote, isoladamente ou 
compondo outro consórcio. 
 

9 - DA HABILITAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
9.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 08 deste Edital,  
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
9.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da publicação do 
resultado da classificação no “Mural de Avisos e Publicações - Órgão Oficial de Imprensa 
do Município”, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
9.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.2, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para 
nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 
 

10 - PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E DO PREÇO MÁXIMO 

 
10.1 - As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta; 
10.2 - As propostas serão classificadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios; 
10.2.1 - Seleção da proposta de menor preço (por lote) e das demais com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela; 
10.2.2 – Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. Neste caso aplicar-se-á o sorteio 
em sessão pública, para definição da seqüência dos lances; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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10.3 - Na fase competitiva os lances verbais serão feitos para o VALOR GLOBAL DO 
LOTE. Não serão aceitos lances de valor igual ou maior que ao do último e os sucessivos 
lances deverão ser feitos em valores decrescentes; 
10.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito posterior de ordenação das ofertas; 
10.5 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, de acordo com 
fixado pelo Pregoeiro;  
10.6 - A etapa de lances será encerrada quando os participantes declinarem da 
formulação de lances. 
10.7 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço;  
10.8 - A aceitabilidade será aferida:  
10.8.1 -  a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, 
apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante e juntada aos autos; 
10.8.2 – a partir do teste de conformidade exigido apenas para a empresa detentora do 
menor preço, classificada em primeiro lugar, após a fase de lances, conforme item 24 
deste Edital 
10.9 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade de documentos de 
credenciamento, habilitação ou de proposta, poderão ser saneadas na sessão de abertura 
de envelopes, inclusive por meio eletrônico; 
10.10 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e serão anexados aos autos os 
documentos;  
10.11 - Atendidos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora;  
10.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, O Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;  
10.13 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da 
equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito; 
10.14 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta poderá ser desclassificada. 
10.15 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão; 
11.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas; 
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11.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos prazos legais; 
11.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

12 - DOS RECURSOS 

 
12.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente e será aberto o prazo de 03 (três) dias, sendo que o início e o término da 
contagem do prazo sempre se darão em dia útil, para apresentação de memoriais, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor, pelo Pregoeiro; 
12.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente;  
12.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará 
o procedimento; 
12.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

13 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente; 
13.2- A empresa licitante adjudicatária deverá apresentar ao Pregoeiro, Sr. Mauro 
Fernando Anício Costa, na Rua Dr. Victor de Freitas – 28, Centro, Brumadinho/MG – no 
prazo máximo de 2(dois)dias úteis, contados a partir da data da adjudicação do objeto 
desta licitação, a proposta comercial atualizada, juntamente com a planilha de preços, 
devidamente preenchida, contendo os valores finais unitário e total da presente licitação. 
13.3 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 
 

14 - DO RECEBIMENTO 

 
14.1 – A entrega do serviço deverá ser feita à Secretaria Municipal de 
Administração/Departamento de Tecnologia da Informação, mediante recebimento da 
Ordem de Serviço; 
14.2 – Os serviços serão recebidos por comissão, conforme definido no artigo 15, § 8º da 
Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
14.3 -  provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos 
serviços com as especificações da proposta da empresa; 
14.4 - definitivamente: após a verificação da qualidade, quantidade e sua aceitação, 
mediante recibo, observadas as especificações citadas no item anterior.  
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15 -   DA VISITA TÉCNICA 

 
15.1 - É obrigatória a VISITA TÉCNICA do licitante à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BRUMADINHO para a participação, ocasião em que será fornecido aos interessados o 
Termo de Vistoria, documento indispensável a ser apresentado no envelope 
“Documentação de Habilitação”,  
15.2 - A finalidade da visita é o conhecimento das áreas envolvidas e suas estruturas 
organizacionais, a infraestrutura de TI existente (rede, terminais, servidores, banco de 
dados e sistemas e programas de computador existentes), conhecer e dimensionar a 
demanda de treinamento e quantidade de servidores a serem capacitados, necessárias 
para realizar a implantação bem como demais esclarecimentos que a licitante julgar 
necessários para a futura execução do objeto.  
15.3 - As visitas deverão acontecer até um dia antes da abertura da sessão pública do 
Pregão, devendo o horário ser agendado com o Departamento de Informática, instalado à 
Rua Dr. Victor de Freitas - 105, Centro, Brumadinho/MG, tel. (31) 3571-2795, nos dias 
úteis, de 8h às 12h e de 14h às 16h. Após a realização da visita, será fornecido ao 
licitante o Termo de Vistoria. 
 
15.4 -As informações a serem solicitadas na visita técnica necessárias para elaborar a 
proposta e executar o objeto serão de inteira responsabilidade do licitante e alegações 
posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.  
 

16 -   DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
16.1 – Os serviços deverão ser prestados conforme Termo de Referência – Anexo I deste 
Edital 
 

17- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 - Reparar, às suas expensas e sem ônus para a PMB todo e qualquer serviço que 
porventura apresentar defeito/ incorreção e ou não apresentar aspecto satisfatório em sua 
forma de apresentação; 
17.2 - Cumprir fielmente este ajuste, de modo que a entrega dos produtos e a prestação 
dos serviços avençados se realizem com perfeição, executando-os sob sua inteira e 
exclusiva responsabilidade, dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência. 
17.3 - Recrutar, contratar e manter, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, o 
pessoal necessário à perfeita execução do fornecimento da prestação dos serviços 
objetos deste Contrato, cabendo-lhe arcar com todas as despesas e remuneração do seu 
pessoal, inclusive subcontratado, se houver, envolvido na execução dos serviços, 
cumprindo rigorosamente as exigências da legislação trabalhista, previdenciária, tributária 
e fiscal, de seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes de 
eventuais infrações cometidas, em decorrência de sua condição de empregadora, sem 
qualquer solidariedade para o CONTRATANTE. 
17.4 - Responsabilizar-se pelo desempenho e comportamento de seu pessoal, 
substituindo aqueles cuja atuação não satisfaça plenamente o bom andamento dos 
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serviços contratados. Essa substituição poderá ser requerida pelo CONTRATANTE e o 
substituto deverá ter a sua aprovação. 
17.5 - Responsabilizar-se, por si e por seu pessoal técnico, quanto ao sigilo de 
informações confidenciais a que eventualmente tenham acesso durante a execução dos 
trabalhos objetos deste instrumento. 
17.6 - Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de 
softwares, metodologias e padrões técnicos, respondendo, neste caso, individual e 
diretamente, por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas a 
terceiros, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 
17.7 - Fornecer toda documentação técnica e manuais de usuário relativos ao software 
objeto deste instrumento, cd-rom ou outra mídia. 
17.8 - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da entrega dos 
softwares. 
17.9 - Fornecer os softwares na última versão. 
17.10 -  Instalar e configurar os softwares, nos equipamentos fornecidos pelo 
CONTRATANTE.  
17.11 - Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que o originou, em compatibilidade com as obrigações assumidas 
neste ajuste. 
17.12 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos assumidos 
perante o CONTRATANTE. 
17.13 - Manter o software fornecido em perfeitas condições, oferecendo garantia de pleno 
funcionamento, corrigindo, às suas expensas, qualquer falha operacional, que 
comprovadamente possa ser de sua responsabilidade, durante o período de vigência do 
contrato de suporte técnico. 
17.14 - Manter, a qualquer época, inclusive após o término da vigência do Contrato 
decorrente deste Termo de Referência completo sigilo sobre os dados e informações 
fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como sobre os serviços objetos deste instrumento, 
não os divulgando, usando ou fornecendo a terceiros, sem prévia e expressa autorização 
do CONTRATANTE. 
17.15 - Arcar com todas as despesas relativas a impostos e taxas fixas ou variáveis 
relativas à prestação dos serviços objetos deste Termo de Referência, inclusive as 
despesas com deslocamentos de pessoal, traslados, alimentação e hospedagem que 
porventura sejam necessárias. 
17.16 - Fornecer, sem custo para o CONTRATANTE, todos os softwares necessários ao 
perfeito funcionamento do sistema informatizado fornecido e dos relatórios, com exceção 
do Sistema Operacional e do Banco de Dados. 
17.18 - Ministrar, nas dependências do CONTRATANTE, em Brumadinho, os 
treinamentos dos usuários do sistema informatizado fornecido, que serão indicados pelo 
CONTRATANTE, conforme disposto na alínea “C” do parágrafo único da Cláusula 
Primeira deste instrumento. 
17.19 - Disponibilizar ao termino do contrato o módulo de consulta dos dados registrados 
nos Sistemas Integrados de Gestão Pública e no Sistema de Gestão Tributária nas bases 
dos Bancos de Dados da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG assim como um backup 
global para guarda do Departamento de Informática que permita a consulta a todos os 
dados e emissão de relatórios de todos os sistemas.  
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17.20 -Informar e disponibilizar ao Departamento de Informática todas as atualizações 
necessárias para o bom funcionamento dos sistemas e sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE prestar o Suporte Técnico para realizar as atualizações. 
17.21 -Realizar todos os reparos, correções e atualizações dos sistemas fora do horário 
de expediente da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG salvo em casos emergenciais 
de problemas inesperados apresentados. 
17.22 -Prestar Assessoria e Suporte Técnico in loco junto a CONTRANTANTE para 
geração dos arquivos e envio dos dados gerados pelos Sistemas Integrados de Gestão 
Pública, Gestão Tributária, Folha de Pagamento e RH ao sistema informatizado do 
Tribunal de Contas de Minas Gerais – SICOM mensalmente mantendo a regularidade dos 
envios dentro dos prazos estipulados pelo TCE-MG e ainda o suporte para a geração e 
envio dos dados dos sistemas SIOPE e SIOPS. 
17.23 -Emitir ordem de serviço com detalhamento da prestação de serviço junto a 
CONTRATANTE constando sempre horário de início e término, data, local, secretaria, 
solicitante, técnico responsável e descritivo das atividades realizadas devidamente 
assinada pelo solicitante da CONTRANTE com cópia para o Departamento de Informática 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG que realizará a apuração mensal das horas 
efetivamente executadas pela CONTRATADA para fins de pagamento quando efetuadas 
in loco com teto máximo mensal de 140(cento e quarenta) horas para os Sistemas 
Integrados de Gestão Pública e 40(quarenta) horas para os Sistemas Integrados de 
Gestão Tributária e para registro e controle quando remota. 
17.24 - Realizar para a CONTRATANTE os ajustes necessários, alterações e 
implementações que visem o aprimoramento do funcionamento dos módulos dos 
sistemas fornecidos e instalados na Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG com o 
objetivo de melhorar e adequar o atendimento aos diversos setores que utilizem da 
solução tecnológica fornecida. Essa solicitação deverá ser fundamentada pelos 
Coordenadores de cada setor da Prefeitura, enviada ao Departamento de Informática 
para parecer e validação com posterior envio para a CONTRATADA. O Departamento de 
Informática da Prefeitura definirá os prazos junto a CONTRATADA para a 
implementação. Os custos dos ajustes necessários, alterações e implementações serão 
acobertados pelas horas técnicas definidas em edital e na proposta do licitante. 
 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

 
18.1 - Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

relativamente aos serviços a serem executados, objetos deste Contrato. 

18.2 -  Acompanhar a execução dos serviços contratados. 

18.3 - Garantir a disponibilidade dos técnicos para o devido repasse, pela 

CONTRATADA, das informações necessárias à instalação dos softwares adquiridos. 

18.4 -  Disponibilizar os equipamentos necessários para a instalação dos softwares 

adquiridos. 

18.5 -  Comunicar à CONTRATADA os erros, falhas e deficiências de performance que 

exijam correções nos softwares instalados. 

18.6 -  Recusar serviços fora das especificações, padrões e normas técnicas 

estabelecidas. 
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18.7 - Fornecer estrutura física e lógica adequada ao treinamento dos servidores do 

CONTRATANTE. 

18.8 - Utilizar os softwares adquiridos tão somente em suas atuais instalações e/ou nas 

eventuais dependências que vier a possuir. 

18.9 - Não emprestar, sublicenciar, sublocar, dar em comodato, transferir ou por qualquer 

outro meio ceder a terceiros cópias dos softwares objetos deste instrumento, a qualquer 

título ou pretexto. 

 

19 – DO PAGAMENTO 

 
19.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho no prazo de 
10 (dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura; 
19.2 - As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real; 
19.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação 
válida;  
19.4 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de 
Débitos – CND – emitida pelo INSS), bem como o Certificado de Regularidade do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica 
Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e o 
artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93; 
19.5 - O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a contratada 
apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco; 
19.6 - Os valores das notas fiscais estão sujeitas a retenções tributárias na forma da lei. 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
20.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos consignados no Orçamento da PMB, para o exercício de 2013 cujo 
programa de trabalho e elemento de despesa é: 
 
021501.0412200052104.3.3.90.39.00 – Ficha 662 – Fonte 100. 
 

21 - DA CONTRATAÇÃO  

 
21.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato, nos 
termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, cuja minuta constitui Anexo deste Edital; 
21.2 - O contrato decorrente da homologação da presente licitação vigorará por um 
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse das partes, até o limite máximo permitido por Lei. Sua 
eficácia, no entanto, ficará adstrita às respectivas dotações e créditos orçamentários, em 
cada exercício financeiro; 
21.3 - A Secretaria de Administração de Brumadinho providenciará, por sua conta, a 
publicação no Diário Oficial “Minas Gerais” e no Diário Oficial de Bumadinho do extrato do 
contrato como condição indispensável a sua eficácia; 
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21.4 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
da empresa vencedora perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos 
de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.; 
21.5 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
empresa vencedora será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 
situação de regularidade de que trata o subitem 21.4, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar; 
21.6 - A empresa vencedora deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data 
da convocação, comparecer à Secretaria de Administração, à Rua Dr. Victor de Freitas, 
28 – Centro – Brumadinho/MG, para assinatura do contrato; 
21.7 - Se a empresa vencedora, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 
21.4 ou se recusar a retirar a assinar o contrato (neste caso caberá as sanções previstas 
no Edital e na Lei 10.520/02 e 8.666/93) a Administração poderá convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou revogar a 
Licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8666/93; 
21.8 - É facultado a SMA (Secretaria Municipal de Administração), quando o convocado 
não assinar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93. 
 

22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
22.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
22.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
22.2.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da 
vencedora dar causa à rescisão do contrato, e no caso de não cumprimento do prazo 
estipulado no item 21.6; 
22.2.2 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos itens, por dia de 
atraso na execução dos serviços, até o limite máximo de 10 (dez) dias corridos, quando 
se dará por rescindido o contrato. A mesma pena será aplicada no caso de 
descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas, podendo o contrato ser 
rescindido em caso de reincidência; 
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22.2.3 - A contratada que descumprir o item 21.6 deste Edital será aplicada a seguinte 
penalidade: advertência verbal, advertência registrada em livro ata da SMA e 
posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades 
previstas em lei. 
  

23 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

23.1 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público, 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, mediante ato escrito e 
devidamente fundamentado, dando-se a devida ciência aos participantes e assegurando-
se, em ambos os casos, o direito ao contraditório e ampla defesa, na forma da Lei; 
23.2 - A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei 
federal nº 8.666/93. 
 

24 - PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CONFORMIDADE 

 

24.1 - O licitante melhor classificado após disputa de lances será convocado para no 
prazo máximo de 04 dias úteis, apresentar sistema para avaliação acerca do, 
cumprimento e conformidade com as especificações e características mínimas e demais 
exigências deste edital. Essa avaliação acontecerá durante a realização de Teste de 
Conformidade dos sistemas, quando a veracidade das informações prestadas pelo 
licitante no que se refere às funcionalidades de cada um dos sistemas deverá ser 
comprovada.  
24.2 - Os requisitos técnicos do sistema demonstrados pelo licitante no Teste de 
Conformidade serão avaliados pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA), criada 
exclusivamente para esta finalidade, cujos membros serão designados pela 
ADMINISTRAÇÃO.  
24.3 - O Teste de conformidade do sistema deverá ser feito em local e data estabelecida 
pelo Município, devendo o licitante levar todos os equipamentos que julgar necessário, 
contendo dados suficientes para sua realização.  
24.4 - Os demais licitantes serão formalmente comunicados do local, data e hora 
designados, a fim de indicarem, se assim o desejarem e até o prazo estabelecido na 
comunicação, os fiscais (máximo de 1 para cada sistema) que participarão do Teste de 
Conformidade.  
24.5 - A demonstração será realizada, considerando o mínimo de 70% (setenta por cento) 
em cada módulo solicitado observada a sequência de requisitos estabelecida no edital ou 
de acordo com a solicitação da Administração Pública Municipal.  
24.6 - Apenas os membros da Comissão técnica de Avaliação poderão fazer perguntas 
ou solicitar esclarecimentos ao representante do licitante enquanto o mesmo estiver 
demonstrando o requisito.  
24.7 - A deliberação quanto à conformidade ou não do requisito será anunciada pela 
Comissão Técnica de Avaliação, tão logo o licitante encerre sua demonstração.  
24.8 - Após o anúncio previsto no item anterior o Pregoeiro e Comissão técnica de 
Avaliação passará a palavra aos fiscais que poderão contestar e questionar o 
cumprimento do requisito, dando nova oportunidade ao licitante de refazer sua 
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demonstração na tentativa de comprovar o atendimento do requisito questionado, ou 
mesmo reconhecer o não atendimento.  
24.9 - Encerrada a segunda tentativa de demonstração de atendimento, o Pregoeiro, após 
ouvir a Comissão Técnica de Avaliação, dará a deliberação final quanto ao atendimento 
ou não do requisito, quando não mais serão possíveis contestações, exceto em fase 
recursal.  
24.10 - As eventuais objeções feitas por fiscais ou pelo licitante que estiver demonstrando 
serão registradas em ata.  
24.11-  Encerrado o Teste de conformidade do sistema, a Comissão Técnica de Avaliação 
informará o Pregoeiro o resultado, classificando o licitante, caso todos os itens 
demonstrados tenham sido considerados atendidos.  
24.12 - No caso de classificação do licitante, o Pregoeiro ou a autoridade competente 
adjudicará o objeto da licitação.  
24.13 - O não atendimento de pelo menos um requisito constante no envelope ensejará 
em desclassificação do licitante.  
24.14 - No caso de desclassificação do licitante, o Pregoeiro convocará a 2ª melhor oferta 
proposta, sendo aplicável todas as disposições do item 10 e seus respectivos subitens, na 
busca da proposta mais vantajosa.  
24.15 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro, pela 
Comissão Técnica de Avaliação e pelos licitantes presentes, ressaltando-se que poderá 
constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 
 

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e segurança da contratação; 
25.2 - Nas sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes; 
25.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas em Ata; 
25.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública; 
25.5 – Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a PMB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
25.6 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
25.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 
25.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho; 
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24.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão; 
25.10 - A contratada estará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial, considerando-se os preços unitários; 
25.11 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 
disposições constante da Lei nº 10.520/2005 e na Lei 8.666/93. 
25.12 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhada, ao Pregoeiro 
por e-mail: licitacao@brumadinho.mg.gov.br ou por meio do Fax: (31) 3571-3001 ramal 
214; 
25.13 - A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
25.14 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município de Brumadinho, salvo com referência 
àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais 
das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que 
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
a) - julgamento deste Pregão; 
b) - recurso porventura interposto. 
25.15 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das 
licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da 
licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão 
destruídos pela SMA. 
 
 
Brumadinho, 22 de setembro de 2014 
 
 
 
MAURO FERNANDO ANÍCIO COSTA 
PREGOEIRO 
 
 
 
 
ANTÔNIO BRANDÃO 
PREFEITO MUNICIPAL 
 

mailto:licitacao@brumadinho.mg.gov.br
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2014 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1 - DO OBJETO 

O presente pregão tem como objeto a contratação de empresa(s) especializada para 
fornecimento de licenciamento de Software de Sistema Integrado de Gestão Pública que 
compreendam os módulos de Contabilidade e Orçamento Público; Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento; Compras e Licitações; Controle de Almoxarifado e Patrimônio; 
Controle de Frotas; Protocolo Web e Sistema Intergrado de Gestão Tributaria, com 
prestação de serviços de instalação, configuração, conversão e migração de bases de 
dados existentes, treinamento dos servidores públicos, Assessoria e Suporte Técnico in 
loco e remota, Manutenção Mensal in loco e remota pelo período de 12(doze) meses, 
conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

O uso de Tecnologia da Informação como ferramenta de apoio técnico e administrativo na 
prestação do serviço público e no cenário atual torna-se essencial para que haja melhor 
controle da informação, acesso imediato aos dados e geração de subsídios aos gestores 
públicos em todo o aspecto da execução e gestão dos recursos públicos, prestação de 
contas e disponibilização das informações para os diversos órgãos controladores e 
cidadãos. Com a informatização do Tribunal de Contas do Estado torna-se imprescindível 
o envio de todos os dados de execução das ações financeiras e administrativas do 
município mensalmente através de sistema informatizado compatível com o SICOM e 
sendo assim considerando a harmonia entre os ambientes, operacionalidade, 
sistematização e facilidade torna-se necessária a contratação. 

 
3 - SUPORTE TÉCNICO: CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS - TREINAMENTO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA – MANUTENÇÃO 
MENSAL. 
 
3.1 – Suporte Técnico: A prestação dos Serviços de Suporte Técnico compreenderão as 
atividades de implantação, migrações e conversões inerentes aos sistemas de gestão 
pública e tributária citados no objeto da referida contratação e deverão consistir, ainda, na 
realização de atividades de treinamento, assessoria/assistência técnica e manutenção 
mensal, a serem executadas por equipe técnica formada por profissionais que possuam 
vínculo jurídico com o licitante vencedor que, comprovadamente, detenham experiência 
profissional no âmbito da gestão pública municipal e habilitação plena para ministrar 
orientação no que tange à operação dos módulos (softwares) do Sistema Integrado de 
Gestão Pública e do Sistema de Gestão Tributária de forma remota e in loco.  
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3.1.2 - Conversão e Migração: A Conversão refere-se à etapa de transferência da base de 
dados e reestruturação das informações existentes nos sistemas de informação em 
funcionamento na Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG, procedimentos que deverão ser 
operacionalizados nas bases de dados que serão disponibilizadas a contratada 
imediatamente para providências. Deverão ser migrados todos os dados disponíveis nos 
bancos existentes em produção referentes às tecnologias em uso no ambiente operacional 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG que possuam tabelas Paradox, Bancos de 
Dados Microsoft SQL Server 2012 e Bancos Firebird sem que haja perda ou prejuízo da 
informação. O procedimento de Migração e Conversão deverá iniciar imediatamente após 
assinatura do contrato com prazo máximo de 30 dias para entrega dos dados em sua nova 
plataforma. 
 
O procedimento de Conversão e Migração dos dados somente será considerado concluído 
e aceito pela contratada através de emissão de "Termo de Aceite da Conversão e 
Migração" emitido pelo Departamento de Informática da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho-MG.  
 
3.1.3 – Implantação: A implantação constitui a etapa de execução do objeto a ser licitada, 
relativa à prestação de serviços de instalação, parametrização, configuração, customização, 
validação dos dados convertidos e migrados, aplicação das regras de segurança com 
parametrização de acesso hierarquizado a ser realizado no servidor de rede e estações da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG, essa etapa será concluída em até 30(dias) após 
assinatura do contrato.  
 
O procedimento de Implantação somente será considerado concluído e aceito pela 
contratada através de emissão de "Termo de Aceite do processo de Implantação" emitido 
pelo Departamento de Informática da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG.  
 
3.1.4 – Treinamento: O treinamento deverá ser executado por meio dos profissionais que 
formarão a equipe técnica a ser disponibilizada pelo licitante vencedor, designados para 
atuar in loco, os quais deverão possuir experiência profissional no âmbito da gestão pública 
municipal e possuir habilitação plena para executar e ministrar orientação no que tange à 
operação dos módulos (softwares) do Sistema Integrado de Gestão Pública e no Sistema 
de Gestão Tributária a serem contratados e serão ministrados no município de 
Brumadinho-MG em locais a serem definidos pela contratada imediatamente ao 
procedimento de implantação, essa etapa será concluída em até 60(sessenta) dias após a 
assinatura do contrato e o treinamento deverá ocorrer para um número estimado de 120 
(cento e vinte) usuários, servidores públicos, da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG. 
 
Os serviços de treinamento terão por objetivo qualificar os usuários dos sistemas e deverão 
compreender ensino e orientação, a serem ministrados durante palestras, a serem 
realizadas em módulos e turnos variados (manhã e tarde), cujas execuções deverão ser 
realizadas nas dependências dos órgãos municipais ou em localidades situadas em suas 
imediações, competindo à Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG estabelecer as datas, 
disponibilizar espaço adequado e equipamentos necessários para a sua realização e a 
equipe de informática da Prefeitura deverá participar das capacitações técnicas sempre que 
as mesmas ocorrerem. A capacitação individual também deverá ser feita pela contratada 
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sempre que solicitada pela contratante durante a vigência contratual em caráter continuado 
e permanente. 
 
3.1.5 - Manutenção Mensal: A Manutenção Mensal deverá compreender, ainda, 
procedimentos de manutenção corretiva, atualizações, parametrização, backup e 
restauração de dados, correção dos erros e defeitos de funcionamento, reinstalação dos 
sistemas implantados, reparos nos bancos de dados em produção  para adequação do 
Sistema Integrado de gestão Pública e Tributária para atender às mudanças inerentes à 
legislação, aperfeiçoamento das funções em operação ou adequação às novas 
tecnologias e ocorrerá a pedido da Contratante junto à Contratada e poderá ser remota 
a critério da Contratada e in loco sem ônus para a Contratante. 
 
3.1.6 – Módulo de Consulta: A contratada após o término do contrato deverá 
obrigatoriamente disponibilizar o módulo de consulta dos dados registrados no Sistema 
Integrado de Gestão Pública e no Sistema de Gestão Tributária nas bases dos bancos de 
dados da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG assim como um backup global para 
guarda do Departamento de Informática que permita a consulta a todos os dados e 
emissão de relatórios de todos os sistemas. 
 
3.1.7 – Conexão Remota: O procedimento de conexão remota deverá ser utilizado 
sempre que solicitado ou a critério da contratada que deverá informar ao Departamento 
de informática quando ocorrerá à conexão e em caso de mudanças, reparos ou 
atualizações no Sistema de Gestão Pública e no Sistema de Gestão Tributaria informar 
através de relatório técnico todos os procedimentos realizados através de e-mail: 
informática@brumadinho.mg.gov.br com cópia para sistemas@brumadinho.mg.gov.br e 
caso seja necessário à disponibilização de dados de backup das bases deverá enviar 
solicitação nos e-mails citados.  
 
3.1.8- Visitas Técnicas Agendadas: As visitas técnicas in loco deverão ser solicitadas 
pela contratante junto a contratada e agendadas previamente com o conhecimento do 
departamento de informática para o devido acompanhamento.  

 

Toda e qualquer despesa referente ao deslocamento e permanência dos membros da 
equipe técnica da Contratada responsável pela execução das atividades técnicas será de 
responsabilidade da Contratada.  

 
3.1.9 – Assessoria e Suporte Técnico In loco: O Suporte Técnico e a Assessoria 
Técnica in loco ocorrerão a pedido da Contratante junto à Contratada com um teto 
máximo mensal de 140(cento e quarenta) horas para o Sistema Integrado de Gestão 
Pública e 40(quarenta) horas para o Sistema Integrado de Gestão Tributária para 
orientação técnica aos usuários quanto aos sistemas implantados com o objetivo de 
prestar assessoria técnica quanto ao uso da tecnologia fornecida e implantada, dos 
módulos, das funcionalidades dos sistemas, dos recursos técnicos, das customizações, 
da correta forma de operação dos sistemas contratados visando o apoio técnico na 
execução das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos da Prefeitura Municipal 
de Brumadinho-MG. Estes serviços somente ocorrerão se formalmente requisitados pela 
Contratante e deverá gerar a cada chamada uma ordem de serviço com relatório 

mailto:informática@brumadinho.mg.gov.br
mailto:sistemas@brumadinho.mg.gov.br
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descritivo constando a hora de inicio e término dos trabalhos, relatório completo das 
atividades desenvolvidas devidamente atestada pelo solicitante da Contratante que 
encaminhará cópia ao Departamento de Informática para controle e apuração mensal das 
horas efetivamente executadas. 

   
A Contratada prestará Assessoria e Suporte Técnico in loco junto a Contratante para 
geração dos arquivos e envio dos dados gerados pelos Sistemas Integrados de Gestão 
Pública, Gestão Tributária, Folha de Pagamento e RH ao sistema informatizado do 
Tribunal de Contas de Minas Gerais – SICOM mensalmente mantendo a regularidade dos 
envios dentro dos prazos estipulados pelo TCE-MG. A Contratada deverá ainda prestar o 
suporte junto a Contratante para a geração e envio dos dados dos sistemas SIOPE e 
SIOPS. 

 
4 – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA 

- Todos os sistemas deverão ser integrados e obrigatoriamente disponibilizados no(s) 
mesmo(s) computador(es) e/ou (servidor de dados) instalado(s) e relacionados de forma 
integrada.  
- Todos os sistemas e respectivos módulos deverão possuir interface gráfica para tornar a 
operação mais fácil e visualmente mais amigável aos diversos usuários;  
- Os sistemas deverão possuir recurso de help online (ajuda) em todos os programas e 
relatórios, possibilitando ao usuário se orientar na operação de cada programa dos 
sistemas, quando tiver dúvidas;  
- Por razões de segurança das informações, os sistemas terão obrigatoriamente de fazer 
o registro de todos os tipos de movimentações ocorridas, de forma a identificar: nome do 
usuário que fez a movimentação, histórico da movimentação efetuada, operação feita 
(inclusão, alteração, exclusão, impressão). Todas as informações deverão ser acessadas 
através de telas de consultas e relatórios. 
- O sistema de Gestão Pública deverão permanecer em produção e operação ficando 
disponível em tempo integral sem travas que possa bloquear e impedir o acesso dos 
usuários aos seus módulos. 
- Os relatórios a pedido da contratada, poderão ser customizados para uso da Prefeitura 
Municipal de Brumadinho – MG onde será apresentado o layout a ser gerado seguido da 
validação do responsável pelo órgão e setor que utilizarão os relatórios. 
-Os bancos de dados deverão suportar o processamento de transações de dados. 
 
5.0 - SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO 
 
5.0.1 - Módulo de Planejamento Orçamentário 
 
5.0.1.1 - Plano Plurianual (PPA) 
 
- Permitir o armazenamento dos vários produtos resultantes do Plano Plurianual; 
- Permitir agregar programas de governo de acordo com seus objetivos comuns; 
- Armazenar descrição detalhada dos objetivos para cada ação governamental 
(projetos/atividades e operações especiais), vinculando o produto resultante de sua 
execução; 
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- Permitir o desdobramento das ações, criando um nível mais analítico para o 
planejamento; 
- Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avaliação dos programas; 
- Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas de 
governo e suas respectivas ações; 
- Permitir a vinculação de uma mesma ação de governo para vários programas 
governamentais; 
- Permitir que todos os anexos possam ser emitidos de forma consolidada, por entidade 
ou por junção de entidades específicas; 
- Emitir relatório que agrupe os programas governamentais de acordo com seus objetivos 
comuns; 
- Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem os programas de governo; 
- Emitir relatórios que identifique e classifique as ações governamentais; 
- Emitir relatório que demonstre as metas físicas e financeiras dos programas e ações; 
- Permitir armazenar todas as alterações do PPA com base no cadastro de projetos de 
leis, onde o usuário poderá emitir todos os anexos de cada alteração efetuada, mantendo 
assim um histórico das alterações. 
- Estar totalmente em conformidade com a padronização de códigos orçamentários de 
receitas, despesas, fontes e destinação de recursos estabelecidos pelo Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios -SICOM -TCE/MG; 
- Gerar todos os arquivos necessários no formato exigido pelo Sistema Informatizado de 
Contas dos Municípios -SICOM -TCE/MG de forma a atender o Módulo de Instrumento de 
Planejamento.  Os arquivos deverão ser gerados e compactados em um único arquivo, 
conforme especificação técnica do TCE/MG; 
 
5.0.1.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
 
- Permitir a emissão dos seguintes demonstrativos: 
- Metas anuais, inclusive com a memória e metodologia de cálculo das metas anuais de 
receitas e despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública; 
- Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios 
anteriores; 
- Evolução do patrimônio líquido; 
- Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; 
- Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
- Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS; 
- Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 
- Permitir armazenar todas as alterações do PPA com base no cadastro de projetos de 
leis, onde o usuário poderá emitir todos os anexos de cada alteração efetuada, mantendo 
assim um histórico das alterações. 
- Estimativa e compensação da renúncia de receita; 
 
5.0.1.3 - Lei Orçamentária Anual (LOA) 
 
- Permitir cadastramento e identificação em qualquer nível de classificação das fontes de 
financiamento (receitas) da administração direta e indireta do ente; 
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- Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano em 
execução e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada; 
- Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução 
orçamentária. Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, 
disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal; 
- Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, 
fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional; 
- Permitir que todos os anexos possam ser emitidos de forma consolidada, por entidade 
ou por junção de entidades específicas;  
- Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e 
Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática e da tabela 
de Fontes de Recursos especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações, em 
especial a portaria 42 de 14/04/99 do Ministério do Orçamento e Gestão; 
- Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da 
administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do município, 
observando o disposto no artigo 50 incisos III da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 
- Permitir configurar os percentuais de limite constitucional, ou seja, saúde, educação e 
recurso próprio de forma que o sistema possa automaticamente fazer a distribuição dos 
valores arrecadados em suas devidas fontes de recursos; 
- Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e 
indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei 
Complementar 101/2000 (LRF); 
- Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei 
Complementar 101/2000 (LRF); 
 
Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; 
 
Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo 
as Categorias Econômicas; 
 
Anexo 6 – Programa de Trabalho; 
 
Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e 
Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e 
Gestão); 
 
Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme 
o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do 
Orçamento e Gestão); 
 
Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na 
portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão). 
- Possibilitar a emissão automática do Anexo de Previsão de Gastos com a Educação dos 
respectivos Demonstrativo das Receitas e Despesas; 
- Permitir a emissão automática do Demonstrativo de Previsão de Gastos com Pessoal; 
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- Permitir a emissão automática do Anexo de Previsão de Gastos com a Saúde dos 
respectivos Demonstrativo das Receitas e Despesas; 
- Integrar-se totalmente as rotinas da execução orçamentária possibilitando o 
acompanhamento da evolução da execução do orçamento; 
- Permitir que o Orçamento possa ser enviado a entidades fora da rede do município de 
forma que a mesma possa fazer a sua execução de forma independente; 
- Permitir a inclusão de novas receitas não previstas no orçamento de forma que as 
mesmas possam ser processadas pela Tesouraria. 
 
5.0.2 - Módulo de Controle e Execução Orçamentária e Financeira 
 
- Usar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de 
Lançamento, ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de 
receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos; 
- Permitir o cadastramento dos responsáveis pela execução orçamentária e financeira, de 
forma que os empenhos, liquidações, possam automaticamente ser apropriados aos 
mesmos; 
- Permitir vincular ao cadastro de responsáveis os cargos que o mesmo possui, 
controlando também o período de vigência dos mesmos, de forma a não permitir a sua 
utilização em documentos cuja data de movimento não esteja contida no período de 
vigência; 
- Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser 
inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou 
cancelados; 
- Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 
da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 
- Permitir o cadastramento de Leis e Decretos de forma a controlar o percentual 
autorizado para suplementações e emissão de decretos; 
- Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de 
autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas; 
- Permitir o cadastramento de ordens de pagamentos (OP's) Extra- Orçamentárias, 
fornecendo assim informações para os demonstrativos de contas a pagar; 
- Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que ainda não tenha ocorrido o fechamento do mês 
ou exercício anterior, mantendo a consistência dos saldos; 
- Permitir lançamentos automáticos provenientes dos sistemas de arrecadação, gestão de 
pessoal, compra de materiais, patrimônio; 
- O cadastro dos Adiantamentos de forma a controlar os valores empenhados, liquidados 
e pagos, mediante a informação do mesmo no momento do cadastro do empenho; 
- Permitir o lançamento da prestação de contas dos Adiantamentos; 
- Possuir relatórios e consultas de forma a demonstrar a situação atual dos 
adiantamentos; 
- Permitir no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas 
ao processo licitatório, fonte de recursos; 
- Possuir bloqueio mensal deste módulo, independente dos demais, não permitindo assim 
que nenhum lançamento possa ser feito em meses já fechados. O bloqueio deverá ter a 
opção de ser feito de forma consolidada ou por entidade, mediante a validação de senha; 
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- O sistema também poderá permitir o desbloqueio do mesmo, mediante a validação de 
senha; 
- Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre; 
- Possuir tabela de eventos patrimoniais a ser utilizada no momento da liquidação do 
empenho, de forma a gerar automaticamente os lançamentos contábeis, quando o 
empenho for de natureza patrimonial; 
- Permitir a apropriação de custos na emissão do empenho; 
- Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento; 
- Retirar este bloco. Permitir a classificação de retenções orçamentárias e/ou extra- 
orçamentárias na emissão ou liquidação do empenho; 
 - Permitir o cadastramento dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, notas fiscais 
eletrônicas, bilhetes de passagens, recibos e diárias; 
- Permitir a classificação das retenções orçamentárias e/ou extra- orçamentárias durante 
o cadastramento do documento fiscal; 
- Permitir a utilização de Subempenho para empenhos globais ou estimativos; 
- Ser obrigatório à informação do documento fiscal, no momento da liquidação do 
empenho e controlar o saldo dos mesmos, de forma a garantir que os valores liquidados 
estão em conformidade com o documento fiscal; 
- Permitir que um mesmo documento fiscal, possa ser relacionado a diversos empenhos, 
controlando os saldos do mesmo; 
- Permitir a montagem das contas a pagar de forma automática (na emissão ou liquidação 
do empenho); 
- Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para 
acompanhamento de gastos da entidade; 
- Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso;  
- Ser integrado ao Sistema de Folha de Pagamento de forma a gerar automaticamente 
todos os empenhos, liquidações, ordens de pagamento extras e retenções orçamentárias 
e extra - orçamentárias após o fechamento da folha; 
- Ser integrado ao Sistema de Compras e Licitações, possibilitando que os empenhos 
possam ser feitos de forma automática, mediante a informação da AE (Autorização de 
Empenho); 
- Permitir que a numeração dos empenhos seja feita de forma individual por entidade ou 
de forma global; 
- Permitir a exportação de várias informações referentes a execução orçamentária de 
forma que o usuário possa trabalhar nas mesmas para a emissão de relatórios e gráficos; 
- Ser totalmente integrado ao módulo orçamentário; 
- Ser totalmente integrado ao sistema de credores de forma a permitir os lançamentos de 
empenhos, ordem de pagamento extra e outros. 
- Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática 
dos lançamentos deste módulo; 
- Permitir que todos os relatórios gerenciais, possam ser emitidos de forma consolidada 
por entidade ou por junção de entidades específicas; 
- Gerar informações para importação no sistema de coleta de dados do TCE/MG –
SIACE/LRF e todas as suas delibações atuais e futuras; 
- Emitir Relatório das Receitas e Despesas nos mesmos formatos a serem digitados nas 
telas de entradas de dados do SIOPE; 
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- Emitir Relatório das Receitas e Despesas nos mesmos formatos a serem digitados nas 
telas de entradas de dados do SIOPS; 
- Gerar relatórios gerenciais de Restos a Pagar (processados e não processados), 
demonstrando as suas movimentações no exercício corrente; 
- Permitir geração de decreto de créditos adicionais (suplementar, especial e 
extraordinário), em formato PDF e Doc., especificando a respectiva fonte de recursos 
(anulação, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou operação de crédito); 
- Estar totalmente em conformidade com a padronização de códigos orçamentários de 
receitas, despesas, fontes e destinação de recursos estabelecidos pelo Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios -SICOM -TCE/MG; 
- Gerar todos os arquivos necessários no formato exigido pelo Sistema Informatizado de 
Contas dos Municípios -SICOM -TCE/MG de forma a atender o Módulo de 
Acompanhamento Mensal.  Os arquivos deverão ser gerados e compactados em um 
único arquivo, conforme especificação técnica do TCE/MG; 
 
5.0.3 - Módulo de Tesouraria 
 
- Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa 
automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das 
receitas arrecadadas; 
- Permitir que no momento do lançamento de uma receita constitucional, que o sistema 
faça a distribuição do valor em suas devidas fontes de recursos com base nos percentuais 
definidos para saúde, educação e recurso próprio; 
- Permitir alterar os percentuais dos limites constitucionais definidos inicialmente; 
- Possuir integração como o sistema de ISS, de forma que as retenções de ISS feitas nos 
documentos fiscais possam ser enviadas para o sistema de ISS, permitindo assim a sua 
apropriação e fiscalização; 
- Permitir a reclassificação da receita; 
- Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias; 
- Permitir a configuração automática do formulário de modelo do cheque, informando 
apenas o número da instituição financeira, vinculada ao cadastro de contas bancárias; 
- Possuir módulo de conciliação bancária manual, de forma a permitir a emissão do 
relatório em um determinado período; 
- Possuir módulo de conciliação bancária automática, feita através do processamento de 
arquivos “txt’s”, formato FEBRABAN; 
- Permitir Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades 
do estabelecimento bancário de acordo com o layout FEBRABAN; 
- Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre; 
- Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática 
dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 
- Possuir bloqueio mensal deste módulo, independente dos demais, não permitindo assim 
que nenhum lançamento possa ser feito em meses já fechados. O bloqueio deverá ter a 
opção de ser feito de forma consolidada ou por entidade, mediante a validação de senha; 
- O sistema também poderá permitir o desbloqueio do mesmo, mediante a validação de 
senha; 
- Permitir que todos os relatórios financeiros possam ser emitidos de forma consolidada 
por entidade ou por junção de entidades específicas; 
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- Possuir um módulo de Controle Financeiro, onde o mesmo deverá emitir consultas e 
relatórios da posição financeira da entidade com base na arrecadação e nas despesas 
liquidadas e/ou empenhadas; 
- Permitir que o usuário possa alterar as datas de vencimentos das despesas a pagar, de 
acordo com a sua disponibilidade financeira, alimentando assim o relatório de fluxo 
financeiro; 
- Permitir que o usuário possa informar receitas e despesas futuras, alimentando assim o 
fluxo financeiro; 
- Emitir um demonstrativo das disponibilidades financeiras, levando em consideração os 
lançamentos de previsões de receitas e despesas; 
- Permitir agrupar diversos pagamentos orçamentários e/ ou extra orçamentários a um 
mesmo fornecedor em um único cheque; 
- Possuir controle de talonário de cheques (emitidos, não emitidos, pagos, cancelados); 
- Permitir a emissão de Ordem de Pagamento; 
- Permitir a exportação anual das informações referentes a DIRF (Declaração do Imposto 
de Renda Retido na Fonte) de forma que as mesmas possam ser importadas pelo 
sistema da Receita Federal; 
- Permitir a exportação a qualquer momento dos arquivos digitais denominados “MANAD” 
de forma a atender a Receita Federal;  
- Ser totalmente integrado ao módulo de execução orçamentária de forma a controlar os 
saldos dos empenhos e ordens de pagamentos extra - orçamentários de acordo com as 
suas respectivas baixas; 
- Permitir emissão de relatório que demonstre mensalmente e acumulado no exercício, a 
base de cálculo para apuração do valor a ser recolhido para o PASEP; 
- Emitir os relatórios de transferências decendiais para a saúde e educação; 
 
5.0.4 - Módulo de Contabilidade 
 
- Permitir a execução da escrituração contábil nos moldes regulamentados pelas 
portarias 437/2012 e 753/2012 da Secretaria do Tesouro Nacional que implementaram o 
novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Demonstrações 
Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), no contexto da NBCASP - Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Púbico cuja implantação é obrigatória no 
decorrer do exercício de 2014;  

- Contabilizar de forma automática e em tempo real, todos os lançamentos feitos nos 
demais módulos, utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis de 
partidas dobradas permitindo assim a emissão de diversos relatórios e demonstrativos; 
- Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que ainda não tenha ocorrido o fechamento do mês 
ou exercício anterior, mantendo a consistência dos saldos; 
- Disponibilizar ao usuário rotina que permita dar manutenção no Plano de Contas 
associando-o a tabela de eventos; 
- Possuir tabela de eventos contábeis, de forma que o usuário possa dar manutenção na 
mesma, definindo os lançamentos contábeis a serem gerados pelos demais módulos; 
- Possuir bloqueio mensal deste módulo, independente dos demais, não permitindo assim 
que nenhum lançamento possa ser feito em meses já fechados. O bloqueio poderá ser 
feito de forma consolidada ou por entidade. O sistema também poderá permitir o 
desbloqueio do mesmo, mediante a validação de senha; 
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- Não permitir a exclusão de lançamentos contábeis gerados de forma automática pelos 
demais módulos do sistema; 
- Permitir lançamentos contábeis manuais, para os casos em que se apliquem; 
- Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem; 
- Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no 
encerramento do exercício; 
- Apuração, em tempo real, dos saldos das contas financeiras e patrimoniais 
componentes do plano de contas na data informada pelo usuário; 
 
5.0.5 – Módulo de Prestação de Contas 
 
5.0.5.1 - Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
- Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico solicitado na LRF com vistas a atender 
aos artigos 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), artigos 54 e 55 
(Relatório da Gestão Fiscal) e artigo 72 (Despesas com serviços de terceiros), 
observadas as portarias 559 e 560 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 14/12/2001 e a 
Lei 9.755/98; 
- Permitir que todos os anexos possam ser emitidos de forma consolidada por entidade ou 
por junção de entidades específicas;  
- Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e indireta) 
conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF); 
- Emitir os relatórios ou gerar arquivos exigidos pelo TCE/MG –SIACE/LRF para 
prestação de contas da LRF e atendimento das deliberações publicadas pelo órgão.  
 
5.0.5.2 - Portaria 916/STN 
 
- Possuir total integração de todos os módulos com a Portaria 916/STN, utilizando o 
conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas, emitindo de 
forma automática diversos relatórios e anexos, tais como, Livro Diário, Razão Contábil, 
Balancete Contábil, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e o 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais; 
- Possuir bloqueio mensal deste módulo, independente dos demais, não permitindo assim 
que nenhum lançamento possa ser feito em meses já fechados. O bloqueio poderá ser 
feito de forma consolidada ou por entidade. O sistema também poderá permitir o 
desbloqueio do mesmo, mediante a validação de senha; 
- Permitir que todos os anexos possam ser emitidos de forma consolidada por entidade ou 
por junção de entidades específicas;  
 
 
5.0.5.3 - Encerramento do Exercício/Prestação de Contas 
 
- Permitir a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
município e de todas as entidades de sua administração direta, indireta e fundacional para 
atender ao controle interno e externo, com atendimento a todos os prazos estabelecidos 
pelo TCE/MG –SIACE/LRF, incluindo a emissão de relatório de exigências.  
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- Permitir que todos os anexos e relatórios possam ser emitidos de forma consolidada ou 
por ou por junção de entidades específicas;  
- Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº. 4320/64 e suas 
atualizações: 
 
Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; 
 
Anexo 2 – Receita e Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas; 
 
Anexo 6 – Programa de Trabalho; 
 
Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e 
Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e 
Gestão); 
 
Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme 
o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do 
Orçamento e Gestão); 
 
Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na 
portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão). 
Obs.: ser capaz de se adequar as novas solicitações do TCE/MG  
 
- Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, conforme Lei 
9394/96 (LDB), que demonstre as receitas que compõem a base de cálculo, o percentual 
de vinculação, o valor arrecadado no período e o valor do repasse; 
- Emitir relatórios conforme Resolução do Senado Federal 78/98 com a Síntese da 
Execução Orçamentária, compreendendo os Anexos 16 e 17 da Lei 4320/64 e suas 
atualizações: 
 
Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; 
 
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante; 
 
- Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/96; 
- Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/96; 
- Emitir o Relatório de Gastos com a Saúde, conforme Emenda Constitucional; 
- Emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Lei 4320/64, atendendo ao inciso 
III do Artigo 50 da Lei Complementar 101/2000 (LRF): 
 
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 
 
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
 
Anexo 12 – Balanço Orçamentário; 
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Anexo 13 – Balanço Financeiro; 
 
Anexo 14 – Balanço Patrimonial; Anexo  
Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ajustado também às exigências do 
Artigo 53, parágrafo 1, inciso III da Lei complementar 101/2000 (LRF). 
- Permitir a emissão de diversos anexos, no formato solicitado pelo SISTN para 
preenchimento das informações, tais como: 
 
Anexo 1 – Balanço Orçamentário; 
Anexo 2 – Despesas por Função e Subfunção; 
Anexo 3 – Receita Corrente Líquida; 
Anexo 5 – Demonstrativo do Resultado Nominal; 
Anexo 6 – Demonstrativo do Resultado Primário; 
Anexo 7 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;  
 
Balanço Patrimonial; 
 
Demonstrativo de Restos a Pagar. 
 
5.0.5.4 - Portal da Transparência 
 
- O sistema deverá estar disponível na Web, sem limitações de acessos simultâneos; 
- Ser executado em pelo menos dois Browsers sem apresentar distorções; 
- Os aplicativos WEB deverão estar integrados de forma ON LINE com o servidor de 
dados residente na Prefeitura; 
- Os aplicativos WEB deverão ser acessíveis através de um LINK disponibilizado na 
própria página da Prefeitura; 
- Permitir através de configurações, o portal possa ser configurado de forma a apresentar 
somente as entidades que o órgão quer demonstrar; 
 
Receita 
- Permitir selecionara receita por: Código, Fonte de Recurso e Unidade Gestora; 
- Permitir selecionar período; 
- Visualizar os valores: Previsto, Realizado e o Percentual Realizado; 
- Visualizar ao final a totalização do período selecionado. 
 
Despesa 
- Permitir selecionar a despesa por: Empenho, Liquidação e Pagamento; 
- Permitir selecionar período; 
- Visualizar os campos: Credor, Processo, Licitação, Valor e Histórico; 
- Visualizar ao final a totalização do período selecionado. 
 
5.1. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO  
 
5.1.1 – Módulo de Recursos Humanos  
- Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal 
ativo ou inativo, registrando a evolução histórica; 
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- Permitir a captação e manutenção de informações do vínculo que o servidor teve e/ou 
tem com o Órgão, com no mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, 
Salário, Data de Nomeação, Data de Posse, Data de Admissão, Data de Término de 
Contrato Temporário, Lotação, Unidade Orçamentária, Horário de Trabalho, Local de 
Trabalho; 
- Permitir a captação e manutenção de informações da Qualificação profissional incluindo 
a escolaridade, formação, treinamentos realizados e experiências anteriores; 
- Registrar e manter o histórico das alterações de nome, cargo, salário, unidade gestora, 
lotação, custeio, vínculo, regime jurídico, local de trabalho e Banco/Agência/Conta 
Bancária dos servidores, garantindo a disponibilidade e segurança das informações 
históricas, inclusive verbas e valores de todos os pagamentos e descontos; 
- Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e 
disponibilizar informações para o cálculo da concessão de aposentadoria; 
- Permitir o registro de advertência e punição; 
- Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente da 
Movimentação de Pessoal, Afastamentos e Benefícios; 
- Permitir o cadastramento de currículos, cursos; 
- Permitir o registro e o controle da promoção e progressão de cargos e salários dos 
servidores; 
- Permitir a emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade; 
- Cadastro e emissão das CAT´s (Comunicação de acidente do trabalho);  
- Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 
- Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes ao 
PPP, como alteração de cargos, mudança de agente nocivo, transferências, descrição 
dos cargos e atividades exercidas pelo funcionário; 
- Localizar servidores por qualquer campo da tela e ainda no caso do nome poder buscar 
pelo nome todo, alguma parte e até mesmo busca fonética, por nomes parecidos. Ex. 
Wagner e Vagner; 
- Atualizações globais de informações cadastrais, com filtros definidos pelo usuário; 
- Poder guardar junto ao cadastro de funcionários, qualquer documento, digitalizado e 
visualizá-los sempre que precisar; 
- Permitir que posições superiores dentro do organograma possam ter acesso às 
informações históricas dos servidores hierarquicamente subordinados através de 
relatórios ou gráficos. 
- Gerar automaticamente através da opção de documentos mesclados, Contratos de 
acordo com o regime do funcionário, atos administrativos ao cadastrar advertências, 
suspensões e afastamentos; 
- Cadastrar concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas de cargos 
públicos com número do edital, critérios de aplicação de provas na área de conhecimento, 
funções dos fiscais, Nome da empresa que realizará o concurso, Gabarito oficial das 
provas, candidatos inscritos com CPF, e-mail, telefones de contato, nota final, 
classificação, data efetivação, data desistência e motivo da desistência quando existir. 
- Permitir separar os candidatos por região, área, avaliações, candidatos e perfil do cargo 
concorrido a vaga;  
- Permitir cadastrar as comissões avaliadoras dos concursos e seus membros;  
- Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos) para atender ao 
convênio firmado entre o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e 
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municipais visando identificar as pessoas falecidas e assim suspender o pagamento de 
aposentados e pensionistas;  
- Possuir módulo de recadastramento dos funcionários, onde os responsáveis designados 
para esta função, poderão ir ao local dos funcionários com notebooks e depois integrar 
estas informações diretamente no sistema da folha 
 
5.1.2 – Módulo de Folha de Pagamento 
 
- Emitir relatório com o detalhamento do cálculo (médias em horas, médias em valores, 
último valor) para o décimo terceiro salário, rescisões e férias; 
- Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 
adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, 
permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais; 
- Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e 
parciais; 
- Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados 
em folha; 
- Possuir rotina que permita controlar e ajustar valores de modo a satisfazer limites de 
piso ou teto salarial; 
- Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 
- Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais 
como salário família e auxílios creche e educação; 
- Calcular e processar os valores relativos a contribuição sindical e patronal para 
previdência, IRPF, FGTS, PIS/PASEP, SEFIP, gerando os arquivos necessários para 
envio das informações aos órgãos responsáveis; 
- SEFIP, antes de gerar o arquivo: A Ferramenta ter a capacidade de verificar, antes 
mesmo de gerar o arquivo de integração com a SEFIP as regras cadastrais exigidas pelo 
próprio Sistema da SEFIP.  
Regras:  
1.1 – Ocorrência SEFIP para duplos vínculos incompatível com as informações a serem 
enviadas.  
Ex.: Funcionário possui dois cadastros a serem enviados (múltiplos vínculos) e a 
informação do campo ocorrência SEFIP para um único vínculo ou vice versa. 
Informação de recolhimento de INSS de outro emprego informação do campo ocorrência 
SEFIP para um único vínculo  
1.2 - Rescisões com mês afastamento diferente do mês do pagamento rescisão 
1.3 - Opção de FGTS não compatível com o regime 
1.4 - Opção de FGTS não compatível com a categoria SEFIP 
1.5 - PIS iguais e CPF diferentes. Cadastros errados 
1.6 - Funcionário recebendo 13º salário, parcela final, antes do mês de Novembro e/ou 
Dezembro, sem data de rescisão 
1.7 - Funcionário com rescisão e sem 13º Salário 
1.8 - Funcionários com menos de 18 anos 
- SEFIP, após a importação:  A Ferramenta ter a capacidade de ler um relatório gerado 
pelo Sistema disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, salvo em PDF e 
transformado em TXT, comparar automaticamente este relatório em txt com os valores 
calculados e apontar as inconsistências (divergências de valores) entre os valores 
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calculados pelo sistema de folha (contribuição individual, base da previdência, patronal 
etc.) e os valores importados e calculados no Sistema da SEFIP. 
- Gerar arquivo texto com os participantes do PASEP, para o Banco do Brasil, e importar 
arquivo de retorno do banco para pagamento do PASEP em folha de pagamento; 
- Emitir Guia de Recolhimento de INSS; 
- Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via arquivo texto, 
para importação no software do Ministério do Trabalho; 
- Integração com o Sistema Integrado de Informações Previdenciárias –SIPREV-Web 
(XML), versão 2.02.01 ou superior. 
- Poder gerar as planilhas eletrônicas exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado 
(Deliberações, fiscalizações e auditorias). 
- Possuir rotina de Geração de Arquivos Digitais do INSS –MANAD, possibilitando a 
prestação de informações via arquivo texto, conforme Instrução Normativa MPS/SRP nº 
12, de 20/06/2006 –DOU de 04/07/2006; 
- Permitir a comparação, por funcionário, do cálculo da folha atual com relação ao cálculo 
das folhas anteriores, com crítica quando os valores estão divergentes; 
- Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, 
periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 
- Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 
- Permitir cálculo e a emissão de Rescisão Complementar, a partir do lançamento do valor 
complementar via movimento de rescisão pela competência do pagamento, gerando 
automaticamente o registro destes valores na Ficha Financeira do mês, para integração 
contábil e demais rotinas; 
- Possuir rotina que permita fazer rescisões globais para determinado grupo de 
funcionários. Ex: Contratos temporários; 
- Possuir rotina para readmitir, individual ou grupo de funcionários, aproveitando todos os 
dados já cadastrados anteriormente; 
- Permitir a configuração das formas de desligamento por regime de trabalho e motivo de 
rescisão, para garantir que não seja informado um desligamento inadequado para o 
servidor, por exemplo: término de contrato para um servidor efetivo; 
- Possibilitar a configuração das formas de admissão por regime de trabalho, categoria 
funcional, regime previdenciário e tipo de admissão, para garantir que não seja admitido 
um servidor com informações fora dos padrões permitidos; 
- Permitir o cadastramento de todos os lançamentos fixos dos servidores (adicionais, 
gratificações, consignações) para efeito de pagamento ou desconto em folha, com no 
mínimo, o código da verba (verificando se a verba está prevista para o regime e/ou para o 
cargo do servidor) e histórico dos valores ou percentuais; 
- Ser integrado ao sistema de contabilidade permitindo a contabilização automática da 
folha de pagamento após fechamento; 
- Após a integração automática, poder emitir relatório na folha, por empenho, com a 
numeração utilizada, lista de funcionários, proventos/descontos com os respectivos 
valores e respectivos valores patronais.  
- Permitir a geração de informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de 
Rendimentos Pagos, nos padrões da legislação vigente; 
- Permitir a emissão de contra cheques, com diversas opções, seguindo layout específico 
do cliente, em papel em branco, frente e verso para envelopar dobrar e colar, inclusive 
com endereço do funcionário; 
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- Permitir a geração de arquivos para geração do Contracheque eletrônicos, de acordo 
com layouts das instituições financeiras; 
- Permitir via web: Emissão dos contracheques, com controle e consulta de autenticidade, 
comprovantes de rendimentos, Ficha financeira e relatório de margem consignável;  
- Permitir a geração de arquivos para crédito dos funcionários que possuam conta 
corrente, contas salários, poupanças e até mesmo sem contas; 
- Permitir suspender a conta do funcionário (retirar do cadastro) e ter a opção de retorná-
la sem a necessidade de nova digitação; 
- Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para 
servidores com término de contrato no mês, o qual deverá ser rescindido ou prorrogado; 
- Possuir controle dos autônomos/tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota 
Fiscal e outros, integrando essas informações para DIRF; 
- Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, 
rescisões de contrato e férias; 
- Permitir o cadastramento de contratos de trabalho (estagiários, temporários e efetivos), 
permitindo o cadastramento de diversos contratos para um mesmo servidor; 
- Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por 
ocasião de férias, 13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme 
determinação judicial; 
- Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, 
quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de prorrogação 
ou perda por faltas e afastamentos; 
- Possuir quadro de vagas por lotação (previsto e realizado); 
- Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, 
quanto ao acúmulo de bases para INSS e IRRF, e também quanto aos limites de piso e 
teto salarial; 
- Permitir o cálculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para 
admissões do mês anterior, que chegaram com atraso para cadastramento; 
- Permitir o cálculo de Folha Complementar COM ou SEM encargos (IRRF/Previdência), 
para pagamento de diferenças de meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha 
Atual; 
- Permitir emissão de gráficos e relatórios com a evolução do gasto mensal com a folha 
de pagamento e das admissões/demissões (vários meses ao mesmo tempo), podendo 
selecionar ou não pelo organograma do órgão; 
- Restringir as alterações no cálculo da folha após ter sido feita a integração contábil; 
- Permitir a emissão de todos os relatórios, inclusive Contracheques, de folhas antigas 
com o mesmo conteúdo da época; 
- Permitir que o próprio usuário elabore os cálculos dos recebimentos e descontos da 
folha e suas incidências legais, inclusive com controle de valores mínimos e máximos; 
- Controle de contra cheques negativos, permitindo gerar um crédito para o funcionário e 
depois descontar esta dívida nos próximos pagamentos automaticamente; 
- Controle automático das parcelas dos empréstimos, emitindo no Contra Cheques a 
parcela atual e o total de parcelas dos empréstimos; 
- Integração via arquivo, com a parametrização pelo próprio usuário, de qualquer arquivo 
externo (TXT ou Planilha Eletrônica), como empréstimos, farmácias, cooperativas e ainda 
comparação e crítica entre o arquivo e os pagamentos; 
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- Permitir a descentralização da digitação e integração das frequências, sendo executada 
por cada setor, onde os usuários digitadores terão acesso somente aos funcionários, 
proventos e descontos do setor, independente de estarem ligados em rede ou não; 
- Controle automático do pagamento parcial (dias que trabalhou) para as admissões, 
demissões e afastamentos;  
- Integração através de arquivos com sistemas de ponto, exportando para o sistema de 
ponto as informações de licenças, afastamentos, férias, licença prêmio e desligamentos e 
importando do sistema de ponto para a folha gerar o cálculo de faltas, atrasos, horas 
extras, adicionais noturnos, plantões extras; 
- Ao calcular a folha fazer verificações de inconsistências (tanto cadastrais quanto de 
valores após o cálculo) que influenciam no resultado final do valor a ser pago aos 
funcionários. Mínimo que deverá ser verificado: Valor líquido negativo, valor bruto ou 
liquido final por matricula ou CPF (mais de um vínculo) superior ao do maior cargo público 
da entidade (Ex. Prefeito, Presidente etc.), funcionário sem a informações: 
Banco/agencia, PIS, CPF, cargo, função, previdência, mais de 70 anos; 
- Permitir lançar os Proventos/Descontos Globalmente, individualmente por nome ou 
matrícula e por código do Provento/Desconto; 
- Cálculo automático de diferença salarial, quando se fizer necessário, como no caso do 
aumento retroativo; 
- Emissão da Ficha de Salário Maternidade exigida pelo INSS; 
- Permitir cadastrar todos os dados referentes à pensão alimentícia, nome e endereço do 
pensionista, inclusive mais de uma pensão por servidor em bancos distintos e sendo 
enviado estas informações automaticamente para o sistema de credores. 
- No cadastro de funcionários, possuir validador de CPF e PIS; 
- Ter opção para controlar ou não os vencimentos e descontos permitidos em cada regime 
de trabalho, impossibilitando que seja efetuado o lançamento de um vencimento ou 
desconto exclusivo de um regime em um outro; 
- Permitir o controle de dependentes dos servidores/funcionários realizando 
automaticamente a baixa na época e condições devidas, tanto para IR, como para Salário 
família, não importando se é contribuinte INSS ou previdência Municipal; 
- Emissão das guias para pedido de Seguro desemprego; 
- Possuir rotina, para gerar mesclar informações da folha com documentos feitos em 
editor de texto padrão Word; 
- Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores; 
- Cadastro e controle de atestados para verificação de cálculos, inclusive vale transporte; 
- Gerador de relatório, onde possa:  
Selecionar para imprimir, filtrar, ordenar e quebrar o relatório por qualquer campo do 
cadastro de funcionários, valores e ou grupo de valores recebidos; 
Salvar estes relatórios para uso futuro sem a necessidade de criá-los a todo momento; 
Salvar este relatório em planilhas eletrônicas. 
- Modulo para controle dos estágios probatórios, com cadastros das comissões das 
avaliações e chefias, cadastro de todas as avaliações, com opção de impressão e ainda 
emissão dos pareceres parciais e finais.  
- Modulo para implementar os planos de cargos x carreira da entidade, com 
enquadramento automático dos funcionários atuais, acertando inclusive (excluindo e/ou 
incluindo) os lançamentos de proventos/descontos exigidos no novo plano; Após a 
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implementação do novo Plano de cargo x carreira fazer automaticamente, mediante aceite 
dos responsáveis as progressões (promoções) horizontais previstas no plano.  
 
5.2 – SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
5.2.1 - Módulo de Cadastro e Habilitação de Fornecedores/Credores 
 
- Permitir o gerenciamento de todo o processo de cadastro e habilitação de fornecedores / 
credores tornando-os legalmente registrados e documentados, habilitando-os a participar 
das Concorrências Públicas; 
- Cadastro Único, totalmente integrado com Sistema de Compras/Licitações e Contratos, 
Contabilidade e Orçamento Público, Protocolo, Almoxarifado e Patrimônio; 
- Permitir o registro das Atividades Econômicas de acordo com definições do Cadastro 
Econômico do Município e/ou Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);  
- Permitir o Cadastro de Documentos os quais deverão ser organizados em grupos 
(documentos exigidos em determinado certame); 
- Controlar os documentos entregues por um Fornecedor com respectivas datas de 
validade (exigência da data de validade configurável conforme necessidade); 
- Permitir o Cadastro de Classes para especificar a abrangência dos serviços prestados 
por um Fornecedor; 
- Permitir a Consistência de Credores no momento da geração do C.R.C, verificando 
pendências dos fornecedores irregulares no cadastramento e aviso de documentação 
entregue com vencimento esgotado; 
- Relatórios Gerenciais: 
 
Documentos: Documentos exigidos por faixa de grupo/código do documento e exigência 
ou não da data de validade; Classes/Documentos: Documentos relacionados em uma 
determinada classe, por faixa de grupo/código do documento, ou por código da classe, 
entregues para cadastramento; 
Fornecedor: faixa de código e Nome; 
Atividades de Serviço por Fornecedor, Classes de trabalho por fornecedor. 
Emissão do Certificado de Registro Cadastral -C.R.C (documento que garante a 
legalidade de um determinado fornecedor a participar de qualquer concorrência pública). 
 
5.2.2 - Módulo de Administração de Licitações e Compras Diretas 
 
- Permitir a fixação de cotas financeiras, vinculadas ao sistema orçamentário, para as 
Secretarias e a partir das solicitações de compras controlar os totais solicitados e alertar 
sobre eventuais estouros de cotas mediante o centro de custo informado nas solicitações 
(que pode ser do nível da secretaria até os níveis mais baixos dentro da hierarquia da 
secretaria); 
- Permitir cadastramento das solicitações de compras através de qualquer terminal de 
computador que tenha acesso ao banco de dados e respeitando as permissões dos 
usuários; 
- Permitir autorizações eletrônicas das solicitações de compras pelos responsáveis de 
cada procedimento de compras; 
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- Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, 
requisições de compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo; 
- Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento de 
processos licitatórios, registrando a habilitação, proposta comercial e emissão de mapas 
comparativos de preços; 
- Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores, 
pregoeiros e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação; 
- Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 
- Emitir relatórios de envio obrigatório aos Tribunais de Contas da União e do Estado; 
- Controle de cancelamento eletrônico das solicitações de compras; 
- Deverá integrar-se com a contabilidade permitindo análise contábil dos pedidos de 
compras, bem como a classificação orçamentária (prévia) dos mesmos; 
- Permitir o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da autorização 
de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão e reajuste de 
contratos; 
- Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o 
fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de 
documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato; 
- Permitir cadastramento de marcas de materiais, visando manter/estabelecerem o 
controle de qualidade dos itens adquiridos pela entidade; 
- Permitir o parcelamento e cancelamento de ordens de compra; 
- Formalizar os processos de acordo com as Modalidades exigidas em Lei bem como por 
Dispensa ou Inexigibilidade; 
- Permitir a classificação orçamentária no momento do cadastramento dos pedidos de 
compras; 
- Permitir o bloqueio mensal das cotas financeiras; 
- Integração completa entre os módulos de compras diretas e licitações e ambos 
integrados ao módulo de Almoxarifado; 
- Efetuar a análise de limites de compras por grupos, subgrupos ou itens, de acordo com 
as parametrizações feitas pelo usuário; 
- Permitir o controle gerencial nos pedidos de compras, os quais poderão ser devidamente 
liberados eletronicamente pelo gestor de cada Secretaria, antes de chegar à etapa de 
efetivação da compra; 
- Controle de devolução eletrônica com filtro por usuário ou por secretaria; 
- Ser integrado com o sistema de almoxarifado permitindo cadastrar solicitações somente 
com itens validados pela contabilidade e classificados como itens de compras pelos 
responsáveis dos almoxarifados; 
- Ser totalmente integrado ao sistema de credores; 
- Integração completa com o Sistema de Pregão Presencial. 
 
5.2.3 - Módulo de Pregão Presencial 
 
- Deverá atender a legislação vigente e auxiliar o pregoeiro na condução do processo 
licitatório;  
- Cadastro de pregoeiro (a) e equipes de apoio com possibilidade de adequação da 
equipe conforme processo; 
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- Possuir parâmetros que definem o critério de encerramento e apuração do lote conforme 
situação deste; 
- Permitir que a definição de lotes e forma de julgamento sejam importados 
automaticamente do sistema de licitações conforme definido em minuta e edital de 
licitação; 
- Permitir que o Valor de Referência seja importado automaticamente do sistema de 
licitação conforme cotação previamente registrada; 
- Permitir o Credenciamento de Empresas com respectivos representantes; 
- Calcular e classificar automaticamente as propostas de acordo com valor informado em 
percentual (%), podendo ser cotado por preço ou melhor desconto respeitando a 
legislação vigente; 
- Possibilitar que o (a) pregoeiro (a) classifique fornecedores definindo número mínimo e 
máximo de participantes para rodadas de lances; 
- Registrar os lances em ordem cronológica (data, hora, minuto e fração de minuto); 
- Informar valor mínimo do lance e automaticamente o fornecedor que dará o lance 
seguinte; 
- Ordenar automaticamente os ganhadores dos lotes conforme rodada de lances; 
- Classificar ganhadores automaticamente quando não houver lances, permitindo 
desempate quando propostas têm valores iguais; 
- Permite a Classificação Técnica do Fornecedor, e se não aprovado, disponibiliza 
automaticamente os ganhadores seguintes para classificação; 
- Permitir a Habilitação dos ganhadores com reclassificação em caso de não habilitação; 
- Apurar automaticamente os lotes encerrando-os conforme critério definido para situação 
do lote; 
- Emissão de Ata: Deverá emitir a ata conforme ocorrências do certame; 
- Permitir a Emissão de Relatórios Gerenciais: 
 
Lista de Presença; 
 
Relatório de Propostas; 
 
Relatório de Lances; 
 
Mapa de Apuração de Ganhadores; 
 
5.2.4 - Módulo de Registro de Preços 
 
- Atender aos procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços, aquisição e locação de bens, para contratações futuras, realizado por meio de 
uma única licitação, na modalidade de concorrência ou pregão, em que as empresas 
disponibilizem os bens e serviços a preços e prazos registrados em ata especifica e que a 
aquisição ou contratação é feita quando melhor convier aos órgãos/Entidades que 
integram a Ata. Atendendo o artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, que institui as normas 
para licitações e contratos da administração Pública. Art. 15: Estabelece que sempre que 
possível, as compras deverão ser realizadas através de Sistema de Registro de Preços; 
- Trabalhar totalmente integrado com os sistemas de Credores, Compras/Licitações e 
Pregão; 
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- Exportar as cotações de Registro de Preços para programas de planilhas eletrônicas; 
- Opção para consolidar o Registro de Preços, para que não possa ser alterado 
erroneamente e com isto dar continuidade aos procedimentos; 
- Permitir cotação dos valores, enviando, via e-mail, a planilha de Registro de Preços, 
para os fornecedores selecionados; 
- Importar e atualizar automaticamente, via planilha eletrônica, os valores enviados pelos 
fornecedores; 
- Permitir aditivos quantitativos e ajustes de valores (adequação do mercado atual), de 
acordo com a legislação vigente. 
 
5.3 - SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DO PATRIMÔNIO 
 
5.3.1 - Módulo de Controle e Administração de Almoxarifado 
 
- Permitir o cadastro e manutenção dos itens dos almoxarifados com total integração com 
o Sistema de Contabilidade; 
- Permitir a classificação prévia dos itens, informando se um determinado item é para 
compra ou apenas para ser requisitado ao almoxarifado; 
- Utilizar centros de custo na distribuição de materiais para apropriação e controle do 
consumo; 
- Emitir relatórios destinados à Prestação de Contas aos Tribunais de Contas da União e 
do Estado; 
- Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento 
parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 
- Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; 
- Controlar o estoque mínimo e máximo dos materiais; 
- Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 
almoxarifados; 
- Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas à 
movimentação do estoque para cada material, de forma analítica; 
- Tratar devolução de materiais ao almoxarifado; 
- Possuir integração com o sistema de compras/Licitações permitindo verificar o 
andamento dos processos de compras, bem como as fases dos processos licitatórios 
cadastrados com base nas solicitações de Compras; 
- Tratar a entrada de materiais recebidos em doação; 
- Possibilitar análise de consumo mensal de itens por almoxarifado de alocação; 
- Possibilitar análise de consumo mensal de itens por centro de custo (em qualquer nível 
da hierarquia da secretaria); 
- Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata; 
- Permitir o controle de datas de vencimento de materiais perecíveis; 
- Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; 
- Possibilitar que determinados itens sejam requisitados apenas por determinados centros 
de custos, os quais são previamente relacionados aos usuários do sistema; 
- Possuir registro de Entradas e controle de pendências de entrega de itens totalmente 
integrado ao sistema de Compras/Licitações; 
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5.3.2 - Módulo de Administração de Patrimônio 
 
- Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da 
administração pública; 
- Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
- Emitir Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens; 
- Permitir o cadastramento dos bens móveis de forma individual ou por lote; 
- Ao fazer uma inclusão dos bens móveis por lote, numerar automaticamente os mesmos 
a partir do último número existente; 
- Ao fazer uma inclusão dos bens móveis por lote, registrar em cada bem o número do 
mesmo, sendo possível a exclusão de todos os bens pelo número do lote; 
- Permitir a transferência dos bens de forma global, ou seja, todos os bens que estão em 
um determinado local para outro; 
- Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão e 
baixa); 
- Emitir relatórios destinados à prestação de contas; 
- Emitir recibo de transferência de bens; 
- Manter registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais; 
- Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item; 
- Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 
- Permitir consultas e relatórios por unidade gestora. 
 
5.4 – SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 
 
5.4.1 - Módulo de Controle e Administração de Frotas 
 
- Gerenciar todo o cadastro de veículos públicos e seus acessórios; 
- Fornecer ao gestor público ferramentas de administração que os permita controlar 
consumo de combustíveis, deslocamento de veículos, quilometragem, gastos com peças 
e serviços;  
- Permitir o cadastro dos locais (centros de custo) e possuir integração com de centros de 
custos utilizados pelos sistemas integrados de Compras, Licitações e Estoque; 
- Possuir integração com Cadastro Único de Credores / Fornecedores do Município; 
- Permitir cotação de combustíveis por posto/data, possibilitando análise da variação de 
preços por período; 
- Permitir o cadastro de peças e acessórios utilizados nos veículos; 
- Permitir o cadastro dos tipos de contratação de veículos (por km rodado, por hora, fixo 
mensal); 
- Permitir o cadastro dos veículos com identificação do proprietário, local de lotação do 
veículo, classificação do veículo (próprio, contratado ou conveniado) e os dados de 
acordo com os padrões do DETRAN; 
- Permitir a associação de acessórios aos veículos cadastrados; 
- Permitir o cadastro dos motoristas associando-os ao veículo de sua responsabilidade; 
- Permitir o cadastro das manutenções dos veículos a partir da nota fiscal dos serviços 
prestados, registrando na íntegra todas as informações constantes na nota fiscal; 
- Permitir o registro das notas de abastecimento por veículo/data, possibilitando o controle 
de quilometragem versus quantidade de litros abastecida; 
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- Permitir o registro das liberações dos veículos a cada saída do pátio; 
- Permitir o registro do retorno dos veículos ao pátio; 
- Permitir o controle de circulação dos veículos, a partir do registro do solicitante (local que 
requisitou o veículo), do motorista, da data/hora/quilometragem da saída e 
data/hora/quilometragem da chegada; 
- Apurar, mediante relatórios, da quilometragem rodada por veículo em cada local 
solicitado ou geral por local; 
- Apurar, mediante relatórios, do fornecimento de combustível por veículo, por posto ou 
por data de abastecimento; 
- Apurar, mediante relatórios, das manutenções efetuadas por veículo no período; 
- Apurar, mediante relatórios, das manutenções efetuadas por nota fiscal registrada no 
período; 
- Apurar, mediante relatórios, das circulações de veículos registradas por veículo ou por 
solicitante no período; 
- Apurar, mediante relatórios, das manutenções de serviços ou de peças por veículo. 
 
5.5 - SISTEMA DE PROTOCOLO 
 
5.5.1 - Módulo de Controle e Administração da Tramitação de Processos 
 
- O sistema deverá estar disponível na Web, sem limitações de acessos simultâneos; 
- Ser executado em pelo menos dois Browsers sem apresentar distorções; 
- Os aplicativos WEB deverão estar integrados de forma ON LINE com o servidor de 
dados residente na Prefeitura; 
- Os aplicativos WEB deverão ser acessíveis através de um LINK disponibilizado na 
própria página da Prefeitura; 
- Permitir a parametrização da numeração dos processos permitindo a adoção de 
numeração sequencial única e sequencial única dentro do ano; 
- Permitir a juntada de processos por anexação ou apensação; 
- Permitir a tramitação individual ou por grupo, sendo que por grupo, o usuário poderá 
também selecionar somente alguns processos a serem enviados a um determinado local; 
- Possuir rotina de arquivamento de processos, com identificação de sua localização física 
e controle de temporalidade; 
- Manter histórico da tramitação do processo; 
- Emitir etiquetas de protocolo; 
- Emitir comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do 
processo; 
- Permitir ao usuário envolvido em uma tramitação do processo que o mesmo a qualquer 
tempo, possa adicionar informações complementares ao mesmo; 
- Permitir o cadastramento de situações para os processos, permitindo que o usuário 
possa utilizá-las no momento da tramitação dos processos; 
- Prover sigilo das informações permitindo que somente o próprio requerente possa 
consultar dados relativos aos seus processos; 
- Prover sigilo quanto às informações pessoais de cada requerente cadastrado no 
sistema; 
- Possibilitar ao requerente o acompanhamento de seus processos durante as diversas 
fases de sua tramitação; 
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- Disponibilizar informações ao usuário referente aos documentos necessários para 
abertura de processos, de acordo com o assunto; 
- Permitir a emissão de um relatório de encaminhamento dos processos a um 
determinado local, para que o setor possa atestar o recebimento; 
- Permitir o cadastro de rotas predefinidas para determinados tipos de processo e 
assuntos, informando automaticamente ao usuário nestes casos, qual o próximo 
encaminhamento. 
 
6 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA  
 
O Sistema Integrado de Gestão Tributária atenderá através da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho-MG cerca de 30.000 (Trinta Mil) Contribuintes com todos os recursos e 
ferramentas necessárias para auxílio, informação e prestação do serviço público aos 
cidadãos do município.  
 
6.0.1.1 – IPTU 
 
Permitir definição (incluir, editar e excluir) de campos estruturais para as informações 
referentes ao cadastro Imobiliário, com livre digitação (criação) desses campos pelo 
usuário, da prefeitura, conforme acesso permitido no cadastro de usuários. 

- Permitir e lançar isenção e imunidade com data de vigência conforme previsto no 
Código Tributário Municipal (CTM); 

- Emitir etiquetas para mala direta observando o endereço de correspondência 
apontado nos cadastros Mobiliário e Imobiliário; 

- Possuir rotinas visuais de parametrização para todos os cálculos podendo ser 
elaboradas e mantidas pelo usuário final; 

- Possuir agenda de vencimentos, controlando os feriados municipais, estaduais e 
federais; 

- Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos 
agentes arrecadadores através de meio eletrônico ou comunicação de dados; 

- Conciliar os valores repassados pelos agentes arrecadadores ao Tesouro Municipal, 
acusando diferenças a maior ou a menor dos valores devidos; 

- Possuir integração com o sistema contábil gerando automaticamente lançamentos 
contábeis da receita arrecadada (através de meio eletrônico, comunicação de dados ou 
de forma manual) e classificada; 

- Permitir bloquear o acesso de usuário do sistema de acordo com o tipo de cadastro; 

- Permitir a emissão de segunda via de guias de recolhimento de tributos através de 
Documento de Arrecadação Municipal, com crítica referente ao tipo de tributo; 

- Permitir registrar isenções, não incidência, imunidades e reduções de alíquota, de 
acordo com a legislação vigente; 

- Permitir a leitura dos proprietários anteriores no banco de dados corrente; 

- Permitir rotina “de/para” das informações existentes como: via, loteamento, bairros 
para outras vias, loteamentos e bairros em massa.  

- Permitir lançar através de rotinas e de forma eventual, informações no histórico de 
cada inscrição, gerando relatório quando solicitado;  

- Permitir realizar através de rotinas ou de forma eventual a prévia, cálculo, recálculo, 
exclusão e consistência das inscrições selecionadas; 
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- Permitir visualizar os débitos e realizar através de rotinas e forma eventual o envio 
para a dívida em qualquer exercício,  

- Permitir realizar através de rotina ou de forma eventual a emissão de guias; 

- Permitir a consulta, edição e exclusão de dados dos exercícios anteriores, bem como: 
consistência, prévia, cálculo ou, recálculo, exclusão e emissão de relatórios; 

- Permitir a confecção de relatórios gerenciais diversos das informações lançadas e 
geradas no sistema de forma que o usuário selecione os parâmetros das informações 
desejadas; 

- Permitir replicar informações já existentes em uma determinada inscrição imobiliária 
para novas inscrições; 

- Permitir emissão / exportação de guias em formato PDF; 

- Possuir agenda de vencimentos de tributos; 

- Permitir alteração de vencimentos, emissão de guias com datas de vencimento 
alternativas de acordo com parâmetros estabelecidos por usuário e calcular 
automaticamente os juros, multa e correções monetárias em decorrência dessas 
alterações; 

- Permitir opção de aplicar e retirar juros, multa e atualizações monetárias quando 
necessário; 

- Permitir livre formatação e edição do conteúdo das Notificações e Certidões em geral, 
ou seja, dos modelos de cartas; 

- Permitir o registro de devolução de Carnês em função de não localização do 
contribuinte, possibilitando ao usuário a emissão de relatório; 

- Permitir a emissão do IPTU (carnês e guias), notificações e outros documentos 
relacionados ao cadastro imobiliário de acordo com os endereços definidos para entrega 
(Proprietário, Correspondência, Novo Adquirente e Imóvel); 

- Permitir informar em tela duplicidade de pagamento, pagamento a maior e a menor, 
quando houver; 

- Permitir quando pago a menor que o sistema gere uma parcela complementar e 
quando pago a maior identificar o crédito;  

- Permitir a compensação de crédito e baixa manual; 

- Permitir registrar demonstrativo de cálculo (valor original, juros, multa, atualização 
monetária, taxa) para cada inscrição nos respectivos exercícios (banco de dados); 

- Permitir bloquear o acesso de usuário do sistema de acordo com o tipo de cadastro; 

- Permitir incluir, editar e excluir descontos programados (compensação) conforme 
legislação, possibilitando a impressão do procedimento;  

- Permitir criar rotina para criação e emissão dos carnês de IPTU em formato TXT; 

- Permitir a emissão de Certidões e Notificações inseridas nos modelos de cartas de 
forma parametrizada, como: Certidão de Valor Venal, de Lançamento de Benfeitoria, de 
Isenção/Imunidade, de Logradouro, de Transferência, de Correção, de Ratificação; 

- Permitir ativar e desativar dados e inscrições; 

- Permitir consultar inscrições por parâmetros definidos pelo usuário; 

- Permitir a consistência do cadastro de Imóveis, através de rotina Geral ou de forma 
eventual das inscrições selecionadas gerando relatório das inconsistências, quando 
houver; 

- Permitir calcular o imposto e taxa por rotina ou de forma eventual, através de uma 
seleção de parâmetros; 
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- Permitir criar, editar e excluir tabela de desconto; 

- Permitir a leitura da baixa por importação dos pagamentos efetuados nos bancos 
conveniados; 

- Análise sintética e analítica por receitas; 

- Relatório estatístico por receitas; 

- Permitir a definição de campos do cadastro pelo próprio usuário qualificado para tal, 
permitindo inclusive a definição de parâmetros para consistência do conteúdo do campo; 

- Permitir o lançamento de tributos prevendo a possibilidade de incluir na mesma 
emissão, valores de impostos e taxas; 

- Possuir rotina de cálculo parametrizável para cobrança de Contribuição de Melhoria, 
atendendo às fórmulas previstas em lei de rateio do custo; 

- Emitir edital de convocação para cobrança de Contribuição de Melhoria atendendo ao 
Código Tributário Nacional (CTN) e a Legislação Municipal; 

- Permitir a emissão de Guia de Tributos Imobiliário incorporando IPTU, Taxa 
(Contribuição) de Serviço Urbano, e outras conforme legislação; 
 
6.0.1.2 – ISS 
 

- Permitir o registro das diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte 
possibilitando destacar a atividade principal e as secundárias; 

- Emitir Correspondências, guias observando o endereço de correspondência apontado 
nos cadastros Mobiliário.  

- Possuir rotinas visuais de parametrização para todos os cálculos podendo ser 
elaboradas e mantidas pelo usuário final; 

- Possuir agenda de vencimentos, controlando os feriados municipais, estaduais e 
federais; 

- Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos 
agentes arrecadadores através de meio eletrônico ou comunicação de dados; 

- Possuir integração com o sistema contábil gerando automaticamente lançamentos 
contábeis da receita arrecadada (através de meio eletrônico, comunicação de dados ou 
de forma manual) e classificada; 

- Permitir bloquear o acesso de usuário do sistema de acordo com o tipo de cadastro; 

- Permitir a emissão de segunda via de guias de recolhimento de tributos através de 
Documento de Arrecadação Municipal, com crítica referente ao tipo de tributo; 

- Permitir registrar isenções, não incidência, de acordo com a legislação vigente; 

- Permitir identificar, no momento do cadastramento da empresa, a existência de 
débitos anteriores dos sócios; 

- Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas vinculadas ao CNAE, 
estruturadas por código, grupos, parâmetros para cálculo e lançamento dos tributos em 
cada atividade; 

- Permitir registrar o contador responsável pela empresa; 

- Permitir o enquadramento e desenquadramento de ME e EPP e outros optantes do 
Simples Nacional, de acordo com a legislação vigente; 

- Permitir o controle de empresas como ativa e inativa conforme ação fiscal; 

- Permitir a Livre formatação do Conteúdo das Notificações de Lançamento; 
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- Registrar na conta corrente fiscal todos os lançamentos efetuados para o sujeito 
passivo, detalhando obrigação, valor da obrigação e data de vencimento; 

- Permitir a emissão de guias com valores não contestados pelo contribuinte; 

- Possuir tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do ISS de acordo 
com as atividades primárias e secundárias; 

- Permitir o cálculo automático do ISS fixo e Taxas, levando em conta períodos 
proporcionais e tabelas com faixas de valores por atividade ou grupo de atividades; 

- Permitir a emissão de Notificação de Lançamento e Guia de Recolhimento do ISS 
resultante de estimativa fiscal ou arbitramento; 

- Permitir o lançamento de notas fiscais e outros documentos de serviços, prestados e 
tomados inclusive e prevendo as deduções no Código Tributário Municipal (CTM); 

- Emitir Guia de ISS sobre o movimento econômico com base nas notas fiscais 
lançadas;  

- Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes e/ou inscrição para cálculo do valor 
do imposto conforme seja fixo ou variável; 

- Permitir alterações para isenções e imunidades por intervenção de usuário habilitado 
quando for o caso; 

- Permitir controle da vigência e emissão de alvarás, inclusive provisórios, gerando de 
forma exclusiva e sequencial (automaticamente) o número da inscrição municipal;  

- Permitir o cálculo, lançamento e emissão de guias de recolhimento de taxas de poder 
de polícia e taxas de serviço, e identificar e emitir relatórios parametrizáveis das taxas 
devidas somente; 

- Possuir tabelas parametrizáveis de valores para o cálculo de taxas diversas e de 
poder de polícia; 

- Disponibilizar rotina para conciliação manual dos documentos de arrecadação nos 
quais não foi possível a conciliação automática; 

- Permitir que todos os débitos (tributáveis e não tributáveis) do contribuinte possam ser 
agrupados para consulta e emissão de extratos da posição financeira, mesmo aqueles de 
exercícios anteriores, informando em que fase da cobrança o débito se enquadra (em 
cobrança ou em dívida ativa); 

- Permitir registrar no cadastro do contribuinte, a inscrição do débito em dívida. 

- Permitir a emissão e o controle de autos de infração e imposição de multa. Os 
documentos devem ser parametrizáveis pelo próprio usuário permitindo a seleção dos 
campos integrantes e sua disposição dentro dos documentos; 

- Permitir a emissão e o controle de notificações fiscais, registrando os prazos de 
cumprimento da obrigação; 

- Registrar e controlar a autorização para utilização de documentos fiscais (talões de 
notas fiscais de serviço, livros fiscais) NF-e; 

- Registrar no cadastro fiscal o valor da obrigação, seus acréscimos legais e o número 
do processo fiscal para cada auto de infração e notificação fiscal; 

- Registrar o demonstrativo de cálculo de cada tributo nos seus respectivos exercícios e 
competências  

- Efetuar os ajustes devidos no valor da obrigação em decorrência da decisão; 

- Permitir visualizar os débitos enviados a dívida com seus respectivos dados fiscais e 
administrativos; 

- Possuir recurso de alteração dos tributos utilizando filtros para seleção; 
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- Possibilitar o intercâmbio de informações com o sistema de importação, provendo 
requisitos eficientes de segurança quanto à integridade da base de dados deste sistema; 

- Permitir a emissão de certidões conforme modelos de cartas; 

- Permitir a emissão de segunda via de guias de recolhimento de tributos (Documento 
de Arrecadação Municipal - DAM), com crítica referente ao tipo de tributo; 

- Permitir a visualização individualizada dos lançamentos em dívida ativa por inscrição  

- Permitir o cadastro da lista de serviços e seus respectivos valores/ alíquotas aplicadas;  

- Permitir a possibilidade de trabalhar com contribuintes do município, de fora do 
município e outras classes de contribuintes; 

- Permitir lançamentos de movimentações de ISS variável, ISS fixo e ISS estimado; 

- Apto a trabalhar com taxas mobiliárias contidas na legislação; 

- Permitir guias e carnês para pagamentos com códigos de barras no padrão Febraban 
ou em convênio específico de acordo com os bancos arrecadadores (ficha de 
compensação); 

- Disponibilizar os Contribuintes por ramos de atividade CNAE (relatórios); 

- Permitir a possibilidade de baixa manual dos lançamentos, quando necessário;  
-    Permitir a possibilidade de enviar tributos para a dívida ativa; 
-  Permitir um módulo de fiscalização com ferramentas diversas, com flexibilidade e 
personalizações para atender os métodos e legislação do município; 

- Possuir Rotina de Fiscalização de Notas Fiscais Convencionais e Eletrônicas, Leasing 
e Taxas Diversas, permitindo a apuração automática do débito e controle da Notificação / 
Autuação; 
 
6.0.1.3 – ITBI 
 

- Permitir total integração com demais módulos tributários e com os sistemas contábeis 
e de protocolo; 

- Permitir os lançamentos de ITBI e a impressão de planilha de cálculo dos mesmos; 

- Controle dos ITBI`s lançados por natureza; 

- Possuir rotinas visuais de parametrização para todos os cálculos podendo ser 
elaboradas e mantidas pelo usuário final; 

- Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos 
agentes arrecadadores através de meio eletrônico ou comunicação de dados; 

- Possuir integração com o sistema contábil gerando automaticamente lançamentos 
contábeis da receita arrecadada (através de meio eletrônico, comunicação de dados ou 
de forma manual) e classificada; 

- Permitir bloquear o acesso de usuário do sistema de acordo com o tipo de cadastro; 

- Permitir que emita segunda via de guias de recolhimento de tributos através de 
Documento de Arrecadação Municipal, com crítica referente ao tipo de tributo; 

- Permitir a emissão de relatórios gerenciais diversos das informações lançadas e 
geradas no sistema de forma que o usuário selecione os parâmetros das informações 
desejadas, 

-  Rol de lançamentos por natureza da transação; 

- Permitir o cálculo do ITBI conforme legislação vigente; 

- Permitir a emissão de guias de ITBI; 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 

 

51 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

- Permitir a emissão de Certidão de ITBI e não incidência de ITBI conforme padrão 
inserido no modelo de carta; 

- Permitir a leitura da baixa por importação dos pagamentos efetuados nos bancos 
conveniados; 

- Permitir que seja realizado o procedimento de baixa manual; 

- Análise sintética e analítica por receitas e Relatório estatístico por receitas; 

- Na transferência de proprietário de imóvel, emitir relatório informando a existência de 
débito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa ou em executivo fiscal, com 
encaminhamento através de processo administrativo devidamente registrado no ato; 
 
6.0.1.4 – Outros Tributos – Taxas 
 

- Permitir total integração com demais módulos tributários e com os sistemas contábeis 
e de protocolo; 

- Permitir incluir, editar e excluir os “serviços” (previstos no CTM) e seus respectivos 
valores/alíquotas e códigos orçamentários; 

- Possuir rotinas visuais de parametrização para todos os cálculos podendo ser 
elaboradas e mantidas pelo usuário final; 

- Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos 
agentes arrecadadores através de meio eletrônico ou comunicação de dados; 

- Possuir integração com o sistema contábil gerando automaticamente lançamentos 
contábeis da receita arrecadada (através de meio eletrônico, comunicação de dados ou 
de forma manual) e classificada; 

- Permitir bloquear o acesso de usuário do sistema de acordo com o tipo de cadastro; 

- Permitir a emissão de segunda via de guias de recolhimento de tributos através de 
Documento de Arrecadação Municipal, com crítica referente ao tipo de tributo; 

- Permitir incluir, editar e excluir cadastro de requerentes/contribuintes com todas as 
informações cadastrais necessárias para os devidos lançamentos; 

- Permitir a confecção de relatórios gerenciais diversos das informações lançadas e 
geradas no sistema de forma que o usuário selecione os parâmetros das informações 
desejadas; 

- Relatório estatístico das receitas; 

- Permitir a compensação de crédito, baixa manual e, permitir a leitura da baixa por 
importação dos pagamentos efetuados nos bancos conveniados; 

- Possuir tabelas parametrizáveis de valores para o cálculo de taxas diversas. 
 
6.0.1.5 – Dívida Ativa 
 

- Permitir através de rotinas e de forma eventual a realização do procedimento de 
ajuizamento (aviso, CDA, registro em dívida ativa, execução); 

- Permitir a edição personalizada dos modelos de carta, notificação, aviso, certidão e 
termos e CDA, permitindo inclusive a definição de parâmetros para seus devidos fins; 

- Emitir etiquetas para mala direta observando o endereço de correspondência 
apontado nos cadastros Mobiliário e Imobiliário; 

- Possuir rotinas visuais de parametrização para todos os cálculos podendo ser 
elaboradas e mantidas pelo usuário final; 
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- Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos 
agentes arrecadadores através de meio eletrônico ou comunicação de dados; 

- Possuir integração com o sistema contábil gerando automaticamente lançamentos 
contábeis da receita arrecadada (através de meio eletrônico, comunicação de dados ou 
de forma manual) e classificada; 

- Permitir a emissão de segunda via de guias de recolhimento de tributos através de 
Documento de Arrecadação Municipal, com crítica referente ao tipo de tributo; 

- Possuir Rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e 
não pagas, registradas no cadastro fiscal, de acordo com a legislação; 

- Permitir através de rotinas e de forma eventual cálculos e simulações, inclusive com 
definição de parâmetros para seus devidos fins; 

- Permitir o controle de interrupção de prescrição (art. 174, CTN), em especial dos 
parcelamentos com confissões de dívida e visualização das informações contidas após 
procedimento; 

- Permitir o controle de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), 
em especial das reclamações e recursos que deem origem a processos tributários 
administrativos possibilitando a emissão do relatório; 

- Permitir o controle de extinção do crédito tributário (art. 156, CTN); 

- Emitir o livro da Dívida Ativa com seus respectivos dados fiscais e administrativos 
como: Termos de abertura e encerramento e suas fundamentações legais, nome e 
endereço do contribuinte, nº do processo administrativo, nº do processo judicial, nº do 
registro em dívida ativa, nº da CDA, valor de origem do débito, nome da receita por 
exercícios e suas respectivas datas de lançamento; 

- Permitir através de rotinas e de forma eventual a reinscrição e prescrição dos débitos 

- Permitir consultas por definição de parâmetros para seus devidos fins; 

- Permitir a confecção de relatórios gerenciais diversos das informações lançadas e 
geradas no sistema de forma que o usuário selecione os parâmetros das informações 
desejadas. 

- Permitir informar em tela duplicidade de pagamento, pagamento a maior e a menor, 
quando houver; 

- Permitir quando pago a menor que o sistema gere uma parcela complementar e 
quando pago a maior identificar o crédito;  

- Permitir a compensação de crédito, baixa manual e, permitir a leitura da baixa por 
importação dos pagamentos efetuados nos bancos conveniados; 

- Permitir incluir descontos programados conforme legislação; 

- Permitir bloquear o acesso de usuário do sistema de acordo com o tipo de cadastro; 

- Permitir importar documentos em formato PDF nas inscrições; 

- Demonstrar em tela ou impressão uma simulação do parcelamento sem modificar os 
registros. 

- Permitir o registro e controle de parcelamentos, do número de parcelas e dos 
pagamentos referentes às mesmas, inclusive em caso de novo parcelamento, com 
aproveitamento dos créditos existentes e históricos dos mesmos. 

- Permitir registrar no cadastro as ações de cobrança ajuizadas após a inscrição em 
dívida ativa; 

- Permitir o registro da suspensão de exigências do crédito tributário previstas na 
legislação, pelo prazo devido (art. 151 CTN); 
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- Permitir que todos os débitos do contribuinte possam ser agrupados para consulta e 
emissão de extratos da posição financeira, mesmo aqueles de exercícios anteriores, 
informando em que fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou dívida ativa); 

- Permitir a elaboração e execução de programação de cobrança a partir das 
informações recebidas da conta corrente fiscal, possibilitando programar a emissão das 
notificações ou avisos de cobrança e guias de recolhimento, considerando o montante 
dos débitos, bairro e quantidade de imóveis do mesmo contribuinte; 

- Permitir a inclusão de Leis de Anistia de forma a controlar a Isenção de Juros, Multa 
e/ou Atualização, conf. Lei aprovada, no momento do parcelamento. Este controle deverá 
permitir o retorno da anistia concedida caso haja interrupção do pagamento;  

- Permitir relatórios contendo informações ref. às anistias concedidas; 

- Permitir lançamento de cobranças em massa (conf. seleção) onde somente será 
efetivada caso haja pagamento da primeira parcela, em atendimento as campanhas de 
arrecadação, não podendo interferir nos lançamentos principais onde constam os 
registros de dívidas; 

- Possuir rotinas para o acompanhamento da dívida parcelada possibilitando emissão 
de cobranças das parcelas em atraso; 

- Permitir recuperar registros (Parcelamentos) apagados acidentalmente ou 
propositalmente; 
 
6.0.1.6 - Módulo de Planejamento Urbano 
 

- Permitir o cadastro de Bairros e Logradouros com seus respectivos zoneamentos 
conforme Lei de uso de ocupação do solo. Os dados são totalmente integrados com o 
cadastro imobiliário e com o cadastro mobiliário para que as atualizações não necessitem 
ser redigitadas pelo usuário; 

- Permitir o cadastro dos assuntos pertinentes ao tipo de aprovação do projeto conforme 
legislação em vigor; 

- Este módulo deverá controlar todo o fluxo dos projetos arquitetônicos cadastrados na 
Prefeitura, ajudando na análise do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo e 
deverá ser totalmente integrado com o cadastro imobiliário. 

- Permitir o lançamento do processo administrativo de acordo com a solicitação do 
contribuinte; 

- Permitir o cadastro dos responsáveis técnicos pela elaboração do projeto ou execução 
e acompanhamento da obra; 

- Emitir as informações básicas necessárias para que o responsável pela elaboração do 
projeto possa fazê-lo em conformidade com a legislação em vigor; 

- Permitir o cadastro dos dados referentes ao projeto arquitetônico aprovado ou a ser 
aprovado pela Prefeitura. Esses dados deverão ser totalmente integrados com o cadastro 
imobiliário para que não haja redigitação por parte dos usuários; 

- Emitir o Alvará de Licença da Obra; 

- Emitir documento de Baixa e Habite-se; 

- Emitir relatórios contendo prévias das informações básicas para aprovação do Projeto 
arquitetônico; 

- Permitir o cadastro da Lei de Uso de Ocupação do Solo conforme legislação Vigente; 

- Emitir comprovante do Número Oficial fornecido pela Prefeitura para o imóvel; 
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- Emitir relatórios de Projetos aprovados, não aprovados, cancelados em um 
determinado período solicitado pelo usuário; 

- Possuir integração com o Sistema de Cadastro Imobiliário com possibilidade de 
configurar acesso dos usuários nos sistemas de acordo com atividade. 
 
6.1 – SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (PORTAL DO CIDADÃO) 
 
- O sistema deverá estar disponível na Web, sem limitações de acessos simultâneos. 
- Ser executado em pelo menos dois Browsers sem apresentar distorções. 
- Os aplicativos WEB deverão estar integrados de forma ON LINE com o servidor de 
dados residente na Prefeitura. 
- As Guias e Relatórios retornados pelos aplicativos WEB, através do Browser; - Os 
aplicativos WEB deverão ser acessíveis através de um LINK disponibilizado na própria 
página da Prefeitura; 
- Utilização de senhas previamente cadastradas para acesso às rotinas. Disponibilizar a 
solicitação da senha através da própria página, permitindo à prefeitura analisar a 
solicitação e enviar a senha para o e-mail do contribuinte. 
 
6.1.1 - Módulo de IPTU On-Line 
 
- Permitir a emissão de 2º. via de parcela de IPTU do exercício corrente; 
- Permitir a atualização de cadastro correspondência (segundo parametrização da 
Secretaria); 
- Permitir a emissão de Certidões; 
- Mecanismo de consulta de autenticidade através de métodos criptográficos das 
certidões emitidas pela internet, através do nº da certidão, data de emissão e inscrição; 
 
6.1.2 - Módulo de Dívida Ativa On-Line 
 
- Permitir a emissão do extrato contendo débitos tributários e não tributários e demais 
informações pertinentes a inscrição; 
- Mecanismo de consulta de autenticidade através de métodos criptográficos das 
certidões emitidas pela internet, através do nº da certidão, data de emissão e inscrição; 
 
6.1.3 - Módulo de Andamento de Processos On-Line  
 
- Permitir consultas de processos administrativos contendo tais informações: nº do 
processo/ano ou nome do requerente; 
- Permitir o requerente anexar documentos em formatos PDF relacionados ao processo; 
 
6.1.4 - Módulo de ITBI On-Line 
 
- Permitir preenchimento de formulário padrão de ITBI; 
- Emissão de Certidão de ITBI; 
- Mecanismo de consulta de autenticidade através de métodos criptográficos das 
certidões emitidas pela internet, através do nº da certidão, data de emissão e inscrição; 
- Emissão de taxas; 
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7 – ADEQUAÇÕES DOS SISTEMAS ÀS DISPOSIÇÕES DA COMPLEMENTAR N. 
131/2009 
 
Em razão da vigência da Lei Complementar n. 131/2009, norma que, dentre outras 
finalidades, visa conferir maior eficiência ao princípio da transparência administrativa, 
torna-se necessário que os processos de implantação e/ou desenvolvimento de processo 
de informatização administrativa em âmbito municipal sejam adequados aos citados 
ditames legais, ou seja, é necessário que os sistemas de gestão pública a serem 
contratados estejam em compatibilidade com os comandos estabelecidos pela referida 
legislação. 
 
8 – ETAPAS DE EXCECUÇAO CONTRATUAL 
 
A execução contratual deverá ser estruturada em etapas que compreenderão: conversão, 
migração dos dados, implantação e suporte técnico, conforme estabelecido por este 
Termo de Referência. 
 
É necessário ressaltar que a forma de execução contratual estabelecida, as 
especificações que delimitam e orientam os requisitos a serem obrigatoriamente 
observados durante as etapas de conversão, implantação e suporte técnico, bem como as 
condições por meio das quais deverá haver a disponibilização dos recursos materiais e 
profissionais (pessoal), inviabilizam o estabelecimento de distinções das partes que 
compõe o objeto a ser contratado, circunstâncias que justificam a definição dos serviços a 
serem compreendidos pelo suporte técnico sem que haja individualização de atividades 
de trato sucessivo e de execução instantânea. 
 
Ademais, acrescenta-se que não obstante a heterogeneidade/pluralidade dos 
componentes inerentes ao objeto a ser licitado, certo é que apesar das diferenças dos 
serviços que compõem o suporte técnico, não há dúvidas que eles possuem natureza 
comum, o que permite que um único grupo de profissionais execute, de forma sucessiva, 
todas as etapas da execução contratual, valendo-se de condições de trabalho uniformes. 
Este modelo operacional, dentre outros benefícios, fará com que a Administração 
Municipal tenha a seu dispor profissionais, de forma permanente, que detenham 
conhecimentos sobre todo o ciclo inerente a conversão, implantação e operacionalização 
dos sistemas de gestão pública a serem contratados, evitando, assim, paralisações 
temporárias dos serviços públicos cuja execução depende do pleno e do constante 
funcionamento dos citados softwares.   
 
Do mesmo modo, cabe salientar que a execução de todos os serviços inerentes ao 
suporte técnico por um mesmo grupo de profissionais, que venha a ser modificado 
apenas em situações excepcionais, resultará na otimização da qualidade da assistência 
técnica e orientação aos usuários, o que aumentará celeridade e a capacidade de 
resolução de problemas que venham afetar a operacionalização dos sistemas a serem 
utilizados. 
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9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Reparar, às suas expensas e sem ônus para a PMB todo e qualquer serviço que 
porventura apresentar defeito/ incorreção e ou não apresentar aspecto satisfatório em sua 
forma de apresentação; 
- Cumprir fielmente este ajuste, de modo que a entrega dos produtos e a prestação dos 
serviços avençados se realizem com perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência. 
- Recrutar, contratar e manter, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, o pessoal 
necessário à perfeita execução do fornecimento da prestação dos serviços objetos deste 
Contrato, cabendo-lhe arcar com todas as despesas e remuneração do seu pessoal, 
inclusive subcontratado, se houver, envolvido na execução dos serviços, cumprindo 
rigorosamente as exigências da legislação trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo todas as obrigações e encargos 
legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes de eventuais 
infrações cometidas, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer 
solidariedade para o CONTRATANTE. 
- Responsabilizar-se pelo desempenho e comportamento de seu pessoal, substituindo 
aqueles cuja atuação não satisfaça plenamente o bom andamento dos serviços 
contratados. Essa substituição poderá ser requerida pelo CONTRATANTE e o substituto 
deverá ter a sua aprovação. 
- Responsabilizar-se, por si e por seu pessoal técnico, quanto ao sigilo de informações 
confidenciais a que eventualmente tenham acesso durante a execução dos trabalhos 
objetos deste instrumento. 
- Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de softwares, 
metodologias e padrões técnicos, respondendo, neste caso, individual e diretamente, por 
quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas a terceiros, bem como 
por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 
- Fornecer toda documentação técnica e manuais de usuário relativos ao software objeto 
deste instrumento, cd-rom ou outra mídia. 
- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da entrega dos softwares. 
- Fornecer os softwares na última versão. 
-  Instalar e configurar os softwares, nos equipamentos fornecidos pelo CONTRATANTE.  
- Manter, durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que o originou, em compatibilidade com as obrigações assumidas 
neste ajuste. 
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos assumidos perante o 
CONTRATANTE. 
- Manter o software fornecido em perfeitas condições, oferecendo garantia de pleno 
funcionamento, corrigindo, às suas expensas, qualquer falha operacional, que 
comprovadamente possa ser de sua responsabilidade, durante o período de vigência do 
contrato de suporte técnico. 
- Manter, a qualquer época, inclusive após o término da vigência do Contrato decorrente 
deste Termo de Referência completo sigilo sobre os dados e informações fornecidos pelo 
CONTRATANTE, bem como sobre os serviços objetos deste instrumento, não os 
divulgando, usando ou fornecendo a terceiros, sem prévia e expressa autorização do 
CONTRATANTE. 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 

 

57 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

- Arcar com todas as despesas relativas a impostos e taxas fixas ou variáveis relativas à 
prestação dos serviços objetos deste Termo de Referência, inclusive as despesas com 
deslocamentos de pessoal, traslados, alimentação e hospedagem que porventura sejam 
necessárias. 
- Fornecer, sem custo para o CONTRATANTE, todos os softwares necessários ao 
perfeito funcionamento do sistema informatizado fornecido e dos relatórios, com exceção 
do Sistema Operacional e do Banco de Dados. 
- Ministrar, nas dependências do CONTRATANTE, em Brumadinho, os treinamentos dos 
usuários do sistema informatizado fornecido, que serão indicados pelo CONTRATANTE, 
conforme disposto na alínea “C” do parágrafo único da Cláusula Primeira deste 
instrumento. 
- Disponibilizar ao termino do contrato o módulo de consulta dos dados registrados nos 
Sistemas Integrados de Gestão Pública e no Sistema de Gestão Tributária nas bases dos 
Bancos de Dados da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG assim como um backup 
global para guarda do Departamento de Informática que permita a consulta a todos os 
dados e emissão de relatórios de todos os sistemas.  
-Informar e disponibilizar ao Departamento de Informática todas as atualizações 
necessárias para o bom funcionamento dos sistemas e sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE prestar o Suporte Técnico para realizar as atualizações. 
-Realizar todos os reparos, correções e atualizações dos sistemas fora do horário de 
expediente da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG salvo em casos emergenciais de 
problemas inesperados apresentados. 
-Prestar Assessoria e Suporte Técnico in loco junto a CONTRANTANTE para geração 
dos arquivos e envio dos dados gerados pelos Sistemas Integrados de Gestão Pública, 
Gestão Tributária, Folha de Pagamento e RH ao sistema informatizado do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais – SICOM mensalmente mantendo a regularidade dos envios 
dentro dos prazos estipulados pelo TCE-MG e ainda o suporte para a geração e envio dos 
dados dos sistemas SIOPE e SIOPS. 
-Emitir ordem de serviço com detalhamento da prestação de serviço junto a 
CONTRATANTE constando sempre horário de inicio e término, data, local, secretaria, 
solicitante, técnico responsável e descritivo das atividades realizadas devidamente 
assinada pelo solicitante da CONTRANTE com cópia para o Departamento de Informática 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG que realizará a apuração mensal das horas 
efetivamente executadas pela CONTRATADA para fins de pagamento quando efetuadas 
in loco com teto máximo mensal de 140(cento e quarenta) horas para os Sistemas 
Integrados de Gestão Pública e 40(quarenta) horas para os Sistemas Integrados de 
Gestão Tributária e para registro e controle quando remota. 
- Realizar para a CONTRATANTE os ajustes necessários, alterações e implementações 
que visem o aprimoramento do funcionamento dos módulos dos sistemas fornecidos e 
instalados na Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG com o objetivo de melhorar e 
adequar o atendimento aos diversos setores que utilizem da solução tecnológica 
fornecida. Essa solicitação deverá ser fundamentada pelos Coordenadores de cada setor 
da Prefeitura, enviada ao Departamento de Informática para parecer e validação com 
posterior envio para a CONTRATADA. O Departamento de Informática da Prefeitura 
definirá os prazos junto a CONTRATADA para a implementação. Os custos dos ajustes 
necessários, alterações e implementações serão acobertados pelas horas técnicas 
definidas em edital e na proposta do licitante. 
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10- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

- Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 
relativamente aos serviços a serem executados, objetos deste Contrato. 
-  Acompanhar a execução dos serviços contratados. 
- Garantir a disponibilidade dos técnicos para o devido repasse, pela CONTRATADA, das 
informações necessárias à instalação dos softwares adquiridos. 
-  Disponibilizar os equipamentos necessários para a instalação dos softwares adquiridos. 
-  Comunicar à CONTRATADA os erros, falhas e deficiências de performance que exijam 
correções nos softwares instalados. 
-  Recusar serviços fora das especificações, padrões e normas técnicas estabelecidas. 
- Fornecer estrutura física e lógica adequada ao treinamento dos servidores do 
CONTRATANTE. 
- Utilizar os softwares adquiridos tão somente em suas atuais instalações e/ou nas 
eventuais dependências que vier a possuir. 
- Não emprestar, sublicenciar, sublocar, dar em comodato, transferir ou por qualquer outro 
meio ceder a terceiros cópias dos softwares objetos deste instrumento, a qualquer título 
ou pretexto. 
 
11 -  TESTE DE CONFORMIDADE 
 
- O licitante melhor classificado após disputa de lances será convocado para no prazo 
máximo de 04 dias úteis, apresentar sistema para avaliação acerca do, cumprimento e 
conformidade com as especificações e características mínimas e demais exigências deste 
edital. Essa avaliação acontecerá durante a realização de Teste de Conformidade dos 
sistemas, quando a veracidade das informações prestadas pelo licitante no que se refere 
às funcionalidades de cada um dos sistemas deverá ser comprovada.  
- Os requisitos técnicos do sistema demonstrados pelo licitante no Teste de Conformidade 
serão avaliados pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA), criada exclusivamente para 
esta finalidade, cujos membros serão designados pela ADMINISTRAÇÃO.  
- O Teste de conformidade do sistema deverá ser feito em local e data estabelecida pelo 
Município, devendo o licitante levar todos os equipamentos que julgar necessário, 
contendo dados suficientes para sua realização.  
- Os demais licitantes serão formalmente comunicados do local, data e hora designados, 
a fim de indicarem, se assim o desejarem e até o prazo estabelecido na comunicação, os 
fiscais (máximo de 1 para cada sistema) que participarão do Teste de Conformidade.  
- A demonstração será realizada, considerando o mínimo de 70% (setenta por cento) 
em cada módulo solicitado observada a sequência de requisitos estabelecida no edital ou 
de acordo com a solicitação da Administração Pública Municipal.  
- Apenas os membros da Comissão técnica de Avaliação poderão fazer perguntas ou 
solicitar esclarecimentos ao representante do licitante enquanto o mesmo estiver 
demonstrando o requisito.  
- A deliberação quanto à conformidade ou não do requisito será anunciada pela Comissão 
Técnica de Avaliação, tão logo o licitante encerre sua demonstração.  
- Após o anúncio previsto no item anterior o Pregoeiro e Comissão técnica de Avaliação 
passará a palavra aos fiscais que poderão contestar e questionar o cumprimento do 
requisito, dando nova oportunidade ao licitante de refazer sua demonstração na tentativa 
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de comprovar o atendimento do requisito questionado, ou mesmo reconhecer o não 
atendimento.  
- Encerrada a segunda tentativa de demonstração de atendimento, o Pregoeiro, após 
ouvir a Comissão Técnica de Avaliação, dará a deliberação final quanto ao atendimento 
ou não do requisito, quando não mais serão possíveis contestações, exceto em fase 
recursal.  
- As eventuais objeções feitas por fiscais ou pelo licitante que estiver demonstrando serão 
registradas em ata.  
-  Encerrado o Teste de conformidade do sistema, a Comissão Técnica de Avaliação 
informará o Pregoeiro o resultado, classificando o licitante, caso todos os itens 
demonstrados tenham sido considerados atendidos.  
- No caso de classificação do licitante, o Pregoeiro ou a autoridade competente adjudicará 
o objeto da licitação.  
- O não atendimento de pelo menos um requisito constante no envelope ensejará em 
desclassificação do licitante.  
- No caso de desclassificação do licitante, o Pregoeiro convocará a 2ª melhor oferta 
proposta, sendo aplicável todas as disposições do item 10 e seus respectivos subitens, na 
busca da proposta mais vantajosa.  
- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro, pela 
Comissão Técnica de Avaliação e pelos licitantes presentes, ressaltando-se que poderá 
constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.  
 
 
12- CUSTOS ESTIMADOS E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
LOTE 1 – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLCIA 
 
ITEM 1 – MIGRAÇÃO / IMPLANTAÇÃO / CAPACITAÇÃO GESTÃO PUBLICA 

 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Contabilidade e Orçamento 
Público 

01   

2 Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento 

01   

3 Compras e Licitações 01   

4 Controle de Almoxarifado e do 
Patrimônio 

01   

5 Controle de Frotas 01   

6 Sistema de Protocolo 01   

VALOR SUB-TOTAL  
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ITEM 2 – LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA/SUPORTE TÉCNICO 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  
Quantidade 

Mês 

Valor 
Unitário 

Mês 
Valor Total 

1 Contabilidade e Orçamento Público 12   

2 Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento 

12   

3 Compras e Licitações 12   

4 Controle de Almoxarifado e do 
Patrimônio 

12   

5 Controle de Frotas 12   

6 Sistema de Protocolo 12   

VALOR SUB-TOTAL  

 
ITEM 3 – ASSESSORIA TECNICA IN LOCO 
 

ASSESSORIA TECNICA 
Quantidade 

(Mensal) 

Quantidade 
(Horas total 

ano)  

Valor Unitário 
(Hora). 

Valor Total 
(Anual) 

1 
 Assessoria e Suporte 
Técnico In Loco 

12 1.680   

VALOR SUB-TOTAL   

 

VALOR GLOBAL TOTAL DO LOTE 1 = ITEM 1+ ITEM 2 + ITEM 3 
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LOTE 2 – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 
 
ITEM 1 – MIGRAÇÃO / IMPLANTAÇÃO/CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO 
TRIBUTARIA 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  Quantidade  Valor Valor Total 

1 Sistema de Gestão Tributária 01   

1 Atendimento ao Cidadão. 01   

VALOR SUB-TOTAL  

 
ITEM 2 – LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA/SUPORTE TÉCNICO 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  
Quantidade 

Meses 

Valor 
Unitário 

Mês 
Valor Total 

1 Sistema de Gestão Tributária 12   

1 Atendimento ao Cidadão. 12   

VALOR SUB-TOTAL  

 
ITEM 3 – ASSESSORIA TECNICA IN LOCO 
 

ASSESSORIA TECNICA 
Quantidade 

(Mensal) 

Quantidade 
(Horas total 

ano)  

Valor 
Unitário 
(Hora). 

Valor Total 
(Anual) 

1  Assessoria e Suporte 
Técnico In Loco 

12 480   

VALOR SUB-TOTAL   

 
 

  VALOR GLOBAL TOTAL DO LOTE 2= ITEM 1+ ITEM 2+ITEM3  
 

 
 

 
 
 
ALÍRIO DA PAZ 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
 
CÉZAR GUSTAVO CARDOSO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
 
ELIANDRO LEAL TELES 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2014 
 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº 093/2014, estamos 
apresentando proposta para prestação de serviço de_______________ referente ao lote 
____________ do objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que: 
- recebemos todos os documentos e informações necessários à elaboração da proposta; 
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor 
unitário e global do(s) item(ns) cotados, bem como o total geral por extenso; 
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições indicadas no Edital e seus 
Anexos, comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação que 
vierem a ser adjudicados à nossa empresa; 
-O(A) Sr.(a) _____________________________________________________________, 
nacionalidade ___________________, profissão ___________________, estado civil 
_________________, C.I. nº ______________, CPF nº __________________, residente 
e domiciliado na ______________________________, nº ________ - aptº ____ - Bairro 
_________________, na cidade _____________________, é o representante legal desta 
empresa apto a assinar o contrato decorrente da homologação da licitação supracitada. 

- a indicação supra é verdadeira, estando esta empresa apta a comprovar, sob as penas da 
Lei, a habilitação legal do representante indicado; 
- esta proposta terá prazo de validade de _____ (___________) dias corridos, a contar da 
data da sua entrega. 
 
Local e data 
___________________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 
(Número de identidade do declarante) 
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PLANILHA DE PREÇOS 
 
LOTE 1 – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA 

ITEM 1 – MIGRAÇÃO / IMPLANTAÇÃO / CAPACITAÇÃO GESTÃO PUBLICA 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Contabilidade e Orçamento Público 01   

2 Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento 

01   

3 Compras e Licitações 01   

4 Controle de Almoxarifado e do 
Patrimônio 

01   

5 Controle de Frotas 01   

6 Sistema de Protocolo 01   

VALOR SUB-TOTAL  

 
ITEM 2 – LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA/SUPORTE TÉCNICO 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  
Quantidade 

Mês 

Valor 
Unitário 

Mês 
Valor Total 

1 Contabilidade e Orçamento 
Público 

12   

2 Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento 

12   

3 Compras e Licitações 12   

4 Controle de Almoxarifado e do 
Patrimônio 

12   

5 Controle de Frotas 12   

6 Sistema de Protocolo 12   

VALOR SUB-TOTAL  

 
    ITEM 3 – ASSESSORIA TECNICA IN LOCO 
 

ASSESSORIA TECNICA 
Quantidade 

(Mensal) 

Quantidade 
(Horas total 

ano)  

Valor 
Unitário 
(Hora). 

Valor Total 
(Anual) 

1  Assessoria e Suporte 
Técnico In Loco 

12 1.680   

VALOR SUB-TOTAL   

 

  VALOR GLOBAL TOTAL DO LOTE 1 = ITEM 1+ ITEM 2 + ITEM 3 
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LOTE 2 – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 
 
ITEM 1 – MIGRAÇÃO / IMPLANTAÇÃO/CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO 
TRIBUTARIA 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  Quantidade  Valor Valor Total 

1 Sistema de Gestão Tributária 01   

1 Atendimento ao Cidadão. 01   

VALOR SUB-TOTAL  

 
 
    ITEM 2 – LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA/SUPORTE TÉCNICO 
 

RELAÇÃO DOS SISTEMAS  
Quantidade 

Meses 

Valor 
Unitário 

Mês 
Valor Total 

1 Sistema de Gestão Tributária 12   

1 Atendimento ao Cidadão. 12   

VALOR SUB-TOTAL  

 
    ITEM 3 – ASSESSORIA TECNICA IN LOCO 

ASSESSORIA TECNICA 
Quantidade 

(Mensal) 

Quantidade 
(Horas total 

ano)  

Valor Unitário 
(Hora). 

Valor Total 
(Anual) 

1  Assessoria e Suporte 
Técnico In Loco 

12 480   

VALOR SUB-TOTAL   

 
 
 

VALOR GLOBAL TOTAL DO LOTE 2= ITEM 1+ ITEM 2+ITEM3  
 

 
 

 
 
Local e data. 
____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 
(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2014 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 
 

Pregão Presencial n°: 093/2014 
 
 

O abaixo assinado, senhor __________________________, R.G. nº 
____, representante legal da Empresa___________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° __________/____-__, sede (endereço completo), em 
conformidade com o dispostos no Artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520/02, DECLARA  

Que a Empresa está apta a cumprir plenamente os requisitos 
habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado.  

Local e data 
 
 

 
Nome e assinatura do Representante Legal da empresa 
RG do declarante 
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ANEXO IV 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0932014 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
 
 

MODELO I 

DECLARAÇÃO  
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação 
na licitação, modalidade Pregão nº 093/2014, da Prefeitura do Município de 
Brumadinho/MG, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas 
as informações necessárias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade 
com as Leis 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos do presente certame. 

Local e data 
______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 
 

MODELO II 

DECLARAÇÃO 
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação 
na licitação, modalidade Pregão nº 093/2014, da Prefeitura do Município de 
Brumadinho/MG declara, sob as penas da lei, que não há na mesma realização de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos nem a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, segundo determina o inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
Local e data 

______________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 

CREDENCIAMENTO 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 093/2014 
 
 

À 
 
Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 
 
Prezados Senhores, 
 
 Pelo presente, credenciamos o (nome completo, qualificação, identidade, CPF e 
endereço), para representar nossa empresa, em todos os atos e reuniões relativas à 
licitação em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentos e 
propostas de licitantes, assinar e apresentar impugnação, recursos e contestações, 
receber notificações e intimações referentes a este processo Licitatório. 
 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VI 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 093/2014 
 
 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO  
 

DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
 
A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada 
________________________________________, telefone _____________, e-mail 
_______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou 
administradores, que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica do 
Município, a saber: 
 
“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão 
ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 
parentesco afim ou consanguíneo, até o 2° grau, ou por adoção e os servidores 
empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até 
seis meses aos findas as respectivas funções.” 
 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações aqui 
prestadas. 
 
___________________, ______________de ____________de _____________________ 
 

Atenciosamente, 
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ANEXO VII 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 093/2014 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
 
Declaramos para os devidos fins do Edital de Pregão n.º 093/2014, que este proponente 
não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, ou seja: 

a) Que não foi declarado inidôneo do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 
b) Que não está impedido de transacionar com a administração Pública Municipal ou 

qualquer das suas entidades de administração indireta e que está ciente da 
obrigatoriedade de comunicar à esta Prefeitura qualquer ocorrência posterior; 

c) Que não se encontra sob o processo de falência ou concordata; 
d) Que não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços 

prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) 
anos. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e sob penas da Lei. 

 
Atenciosamente, 

 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VIII 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 093/2014 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
Nº .................... e do CPF Nº ..................................., DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
(   ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, 
de 14/12/2006; 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei 
Complementar Nº 123, de 14/12/2006; 
Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes 
do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Data e Local ........................ 
 
 
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO IX 
 

                    TERMO DE VISTORIA 
  

 
 
 
Atesto para todos os fins e efeitos, em especial atendimento às exigências contida no 
Pregão 093/2014, que o Sr (a):____________________________, portador da RG 
 
__________________, inscrito no CPF nº: ___________________________, 
representante da empresa ___________________________________, CNPJ nº: 
 
_______________________________, vistoriou os locais da execução dos serviços para 
contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de software de 
sistema integrado de gestão pública que compreendam os módulos de contabilidade e 
orçamento público; recursos humanos e folha de pagamento; compras e licitações; 
controle de almoxarifado e patrimônio; controle de frotas e protocolo web, sistema 
integrado de gestão tributaria, com prestação de serviços de instalação, configuração, 
conversão e migração de bases de dados existentes, treinamento dos servidores 
públicos, assessoria e suporte técnico in loco e remota,  manutenção mensal in loco e 
remota pelo período de 12(doze) meses e tem pleno conhecimento onde serão 
executados os serviços referente ao objeto do Pregão. 
 
Por ser verdade, firmo o presente Atestado em 02(duas) vias, a qual vai assinada pela 
pessoa abaixo identificada. 
 
 

Brumadinho/MG, ______ de ____________ de 2014. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 093/2014 
 

ANEXO X 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2014 
 
CONTRATO DE  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO PÚBLICA QUE COMPREENDAM OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E 
ORÇAMENTO PÚBLICO; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; 
COMPRAS E LICITAÇÕES; CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO; 
CONTROLE DE FROTAS E PROTOCOLO WEB, SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
TRIBUTARIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, 
CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE BASES DE DADOS EXISTENTES, TREINAMENTO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO E 
REMOTA,  MANUTENÇÃO MENSAL IN LOCO E REMOTA PELO PERÍODO DE 
12(DOZE) MESES, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO e _________, 
através da Licitação modalidade Pregão Presencial Nº 093/2014 
 
O Município de Brumadinho/MG, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.363.929/0001-40, com sede à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, 
Brumadinho/MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.____________, 
___________________________ portador da cédula de identidade Nº 
_______________, expedida pela _____, inscrito no CPF sob o Nº ______________, 
residente e domiciliado em Brumadinho MG, doravante denominado CONTRATANTE e 
de outro lado a firma , inscrita no CNPJ sob o nº.......................... , com sede à 
...................................................,  neste ato representada por 
................................................., inscrito no CPF nº ............................... e CI 
nº............................................. , doravante denominada CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente Contrato de fornecimento de licenciamento de software, subordinado 
ao disposto na Lei 10.410/2002, Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, e no Edital 
de Licitação Pregão Presencial n.º093/2014, ao qual integra a presente avença para todos 
os efeitos e nas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é de fornecimento de licenciamento de software de sistema 
integrado de gestão pública que compreendam os módulos de contabilidade e orçamento 
público; recursos humanos e folha de pagamento; compras e licitações; controle de 
almoxarifado e patrimônio; controle de frotas e protocolo web, sistema integrado de 
gestão tributaria, com prestação de serviços de instalação, configuração, conversão e 
migração de bases de dados existentes, treinamento dos servidores públicos, assessoria 
e suporte técnico in loco e remota,  manutenção mensal in loco e remota pelo período de 
12(doze) meses e de acordo com as especificações e quantidades abaixo discriminadas,  
cuja descrição detalhada, as obrigações assumidas pela CONTRATADA, assim como a 
proposta apresentada pela mesma constam no processo da licitação modalidade Pregão 
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Presencial n. 093/2014, e passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, 
independente de transcrições. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Constitui, ainda, objeto deste Contrato a prestação, pela CONTRATADA, dos seguintes 
serviços: 
a) - Implantação, e conversão do sistema informatizado fornecido, objeto deste Contrato; 
b) - Customização dos módulos existentes às necessidades do CONTRATANTE;  
c) -Treinamento dos usuários, a serem indicados pelo CONTRATANTE, por módulo 
implantado, como parte do processo de conclusão da implantação do sistema fornecido, 
com o fornecimento de todo o material didático, impresso, para os treinados, sem ônus 
para o CONTRATANTE. 
d) - Manutenção evolutiva do sistema informatizado fornecido, por meio da inclusão de 
novas funcionalidades específicas, durante a vigência deste instrumento. 
e) - Assessoria e suporte técnico in loco e remota. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  
 
Este instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, devendo ser observados os seguintes prazos máximos: 
a)  30 (trinta) dias para fornecimento, implantação, instalação, migração e 60 (sessenta) 
dias para treinamento pela CONTRATADA, do sistema informatizado objeto deste 
instrumento, customização dos módulos existentes às necessidades do CONTRATANTE 
e instalação e treinamento dos usuários; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O presente Contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse das partes, mediante 
termo aditivo, até o limite máximo permitido por Lei. Sua eficácia, no entanto, ficará 
adstrita às respectivas dotações e créditos orçamentários, em cada exercício financeiro.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA ENTREGA 
 
Pelo cumprimento do objeto do presente contrato o CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor total estimado de R$ (    ). 
§ 1º - A CONTRATADA obriga-se a efetuar a implantação (instalação, conversão e 
treinamento) dos sistemas ofertados, objetos do presente contrato, nos prazos 
estipulados na Cláusula Segunda do presente instrumento, a contar de sua assinatura. 
 2º - A entrega do objeto do presente contrato correrá exclusivamente por conta da 
CONTRATADA.  
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão na Dotação Orçamentária 
de nº 021501.0412200052104.3.3.90.39.00 – Ficha 662 – Fonte 100. 
 
Parágrafo único - Caso ocorra alteração da Dotação Orçamentária esta passará a fazer 
parte do presente contrato, mediante ato devidamente justificado do Ordenador de 
Despesa, que será obrigatoriamente juntado ao processo administrativo, com a 
comprovação da notificação à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
a) – O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho no prazo de 10 
(dez) dias, após a apresentação da nota fiscal/fatura; 
b) - As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real; 
c) - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua 
apresentação válida;  
d) - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa 
de Débitos – CND – emitida pelo INSS), bem como o Certificado de Regularidade do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição 
Federal e o artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93; 
e) - – O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a 
CONTRATADA apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco; 
f) - - Os valores das notas fiscais estão sujeitas a retenções tributárias na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Reparar, às suas expensas e sem ônus para a PMB todo e qualquer serviço que 
porventura apresentar defeito/ incorreção e ou não apresentar aspecto satisfatório em sua 
forma de apresentação; 
- Cumprir fielmente este ajuste, de modo que a entrega dos produtos e a prestação dos 
serviços avençados se realizem com perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência. 
- Recrutar, contratar e manter, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, o pessoal 
necessário à perfeita execução do fornecimento da prestação dos serviços objetos deste 
Contrato, cabendo-lhe arcar com todas as despesas e remuneração do seu pessoal, 
inclusive subcontratado, se houver, envolvido na execução dos serviços, cumprindo 
rigorosamente as exigências da legislação trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo todas as obrigações e encargos 
legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes de eventuais 
infrações cometidas, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer 
solidariedade para o CONTRATANTE. 
- Responsabilizar-se pelo desempenho e comportamento de seu pessoal, substituindo 
aqueles cuja atuação não satisfaça plenamente o bom andamento dos serviços 
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contratados. Essa substituição poderá ser requerida pelo CONTRATANTE e o substituto 
deverá ter a sua aprovação. 
- Responsabilizar-se, por si e por seu pessoal técnico, quanto ao sigilo de informações 
confidenciais a que eventualmente tenham acesso durante a execução dos trabalhos 
objetos deste instrumento. 
- Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de softwares, 
metodologias e padrões técnicos, respondendo, neste caso, individual e diretamente, por 
quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas a terceiros, bem como 
por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 
- Fornecer toda documentação técnica e manuais de usuário relativos ao software objeto 
deste instrumento, cd-rom ou outra mídia. 
- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da entrega dos softwares. 
- Fornecer os softwares na última versão. 
-  Instalar e configurar os softwares, nos equipamentos fornecidos pelo CONTRATANTE.  
- Manter, durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que o originou, em compatibilidade com as obrigações assumidas 
neste ajuste. 
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos assumidos perante o 
CONTRATANTE. 
- Manter o software fornecido em perfeitas condições, oferecendo garantia de pleno 
funcionamento, corrigindo, às suas expensas, qualquer falha operacional, que 
comprovadamente possa ser de sua responsabilidade, durante o período de vigência do 
contrato de suporte técnico. 
- Manter, a qualquer época, inclusive após o término da vigência do Contrato decorrente 
deste Termo de Referência completo sigilo sobre os dados e informações fornecidos pelo 
CONTRATANTE, bem como sobre os serviços objetos deste instrumento, não os 
divulgando, usando ou fornecendo a terceiros, sem prévia e expressa autorização do 
CONTRATANTE. 
- Arcar com todas as despesas relativas a impostos e taxas fixas ou variáveis relativas à 
prestação dos serviços objetos deste Termo de Referência, inclusive as despesas com 
deslocamentos de pessoal, traslados, alimentação e hospedagem que porventura sejam 
necessárias. 
- Fornecer, sem custo para o CONTRATANTE, todos os softwares necessários ao 
perfeito funcionamento do sistema informatizado fornecido e dos relatórios, com exceção 
do Sistema Operacional e do Banco de Dados. 
- Ministrar, nas dependências do CONTRATANTE, em Brumadinho, os treinamentos dos 
usuários do sistema informatizado fornecido, que serão indicados pelo CONTRATANTE, 
conforme disposto na alínea “C” do parágrafo único da Cláusula Primeira deste 
instrumento. 
- Disponibilizar ao termino do contrato o módulo de consulta dos dados registrados nos 
Sistemas Integrados de Gestão Pública e no Sistema de Gestão Tributária nas bases dos 
Bancos de Dados da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG assim como um backup 
global para guarda do Departamento de Informática que permita a consulta a todos os 
dados e emissão de relatórios de todos os sistemas.  
- Informar e disponibilizar ao Departamento de Informática todas as atualizações 
necessárias para o bom funcionamento dos sistemas e sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE prestar o Suporte Técnico para realizar as atualizações. 
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- Realizar todos os reparos, correções e atualizações dos sistemas fora do horário de 
expediente da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG salvo em casos emergenciais de 
problemas inesperados apresentados. 
- Prestar Assessoria e Suporte Técnico in loco junto a CONTRANTANTE para geração 
dos arquivos e envio dos dados gerados pelos Sistemas Integrados de Gestão Pública, 
Gestão Tributária, Folha de Pagamento e RH ao sistema informatizado do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais – SICOM mensalmente mantendo a regularidade dos envios 
dentro dos prazos estipulados pelo TCE-MG e ainda o suporte para a geração e envio dos 
dados dos sistemas SIOPE e SIOPS. 
- Emitir ordem de serviço com detalhamento da prestação de serviço junto a 
CONTRATANTE constando sempre horário de início e término, data, local, secretaria, 
solicitante, técnico responsável e descritivo das atividades realizadas devidamente 
assinada pelo solicitante da CONTRANTE com cópia para o Departamento de Informática 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG que realizará a apuração mensal das horas 
efetivamente executadas pela CONTRATADA para fins de pagamento quando efetuadas 
in loco com teto máximo mensal de 140(cento e quarenta) horas para os Sistemas 
Integrados de Gestão Pública e 40(quarenta) horas para os Sistemas Integrados de 
Gestão Tributária e para registro e controle quando remota. 
- Realizar para a CONTRATANTE os ajustes necessários, alterações e implementações 
que visem o aprimoramento do funcionamento dos módulos dos sistemas fornecidos e 
instalados na Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG com o objetivo de melhorar e 
adequar o atendimento aos diversos setores que utilizem da solução tecnológica 
fornecida. Essa solicitação deverá ser fundamentada pelos Coordenadores de cada setor 
da Prefeitura, enviada ao Departamento de Informática para parecer e validação com 
posterior envio para a CONTRATADA. O Departamento de Informática da Prefeitura 
definirá os prazos junto a CONTRATADA para a implementação. Os custos dos ajustes 
necessários, alterações e implementações serão acobertados pelas horas técnicas 
definidas em edital e na proposta do licitante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) - Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

relativamente aos serviços a serem executados, objetos deste Contrato. 

b) -  Acompanhar a execução dos serviços contratados. 

c) - Garantir a disponibilidade dos técnicos para o devido repasse, pela CONTRATADA, 

das informações necessárias à instalação dos softwares adquiridos. 

d) -  Disponibilizar os equipamentos necessários para a instalação dos softwares 

adquiridos. 

e) -  Comunicar à CONTRATADA os erros, falhas e deficiências de performance que 

exijam correções nos softwares instalados. 

f) -  Recusar serviços fora das especificações, padrões e normas técnicas estabelecidas. 

g) - Fornecer estrutura física e lógica adequada ao treinamento dos servidores do 

CONTRATANTE. 

h) - Utilizar os softwares adquiridos tão somente em suas atuais instalações e/ou nas 

eventuais dependências que vier a possuir. 
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i) - Não emprestar, sublicenciar, sublocar, dar em comodato, transferir ou por qualquer 

outro meio ceder a terceiros cópias dos softwares objetos deste instrumento, a qualquer 

título ou pretexto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO SUPORTE TÉCNICO 
 
a) - O suporte técnico se dará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Suporte em dias 
não úteis ou fora do horário especificado será agendado com antecedência mínima de 02 
(dois) dias uteis, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE. 
b) - A abertura do chamado será efetuada pela CONTRATANTE por meio de ligação 
telefônica, e-mail ou Service Desk via Web, disponibilizado pela CONTRATADA, onde 
será registrado data e hora da abertura do chamado e a descrição sucinta do problema. 
c) - A CONTRATADA deverá informar em um prazo de 24 h a pedido da 
CONTRATANTE a situação e o posicionamento sobre a resolução dos respectivos 
chamados abertos e pendentes que deverão ser sanados no prazo máximo após o 
comunicado em até 24 h. 
d) -O Suporte Técnico mensal deverá compreender, ainda, procedimentos de 
manutenção corretiva, atualizações, backup, correção dos erros e defeitos de 
funcionamento do Sistema, adequação do Sistema para atender às mudanças inerentes à 
legislação, aperfeiçoamento das funções em operação ou adequação às novas 
tecnologias. 
 
CLÁUSULA NONA - DO TREINAMENTO 
 
a) - Durante a vigência do contrato, deverão ser treinados, para uso do sistema 
informatizado, um número estimado de 120 (cento e vinte) servidores indicados pela 
Prefeitura compreendendo a área fiscal tributária e toda a equipe técnica administrativa de 
todas as secretarias, de forma a garantir adequada e plena utilização do sistema 
oferecido. 
b) - O treinamento deverá ser executado por meio dos profissionais que formarão a equipe 
técnica a ser disponibilizada pelo licitante vencedor, designados para atuar in loco, os quais 
deverão possuir experiência profissional no âmbito da gestão pública municipal e possuir 
habilitação plena para executar e ministrar orientação no que tange à operação dos 
módulos (softwares) do Sistema Integrado de Gestão Pública a serem contratados e serão 
ministrados no município de Brumadinho-MG em locais a serem definidos pela contratada 
imediatamente ao procedimento de implantação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – MÓDULO DE CONSULTA 
 
A contratada após o término do contrato deverá disponibilizar automaticamente o módulo 
de consulta dos dados registrados no sistema e nas bases dos bancos de dados da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG assim como um backup global para guarda do 
Departamento de Informática. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato ficarão a cargo da 
Secretaria Municipal de Administração/Departamento de Tecnologia da Informação e das 
Secretarias Municipais da CONTRATANTE, que deverão designar servidores para tal fim.  
As Secretarias Municipais deverão encaminhar à Secretaria de Administração/ 
Departamento de Gestão de Contratos a relação de servidores, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis contados da data de assinatura deste termo, que juntamente com o 
Departamento de Tecnologia da Informação serão responsáveis pela fiscalização deste 
instrumento, zelando pelo bom cumprimento do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, do presente 
contrato a terceiros, sob pena de rescisão e aplicação das medidas legais cabíveis, de 
acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
12.1 - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei. 
12.2 - O presente contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos 
previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA as conseqüências 
previstas no art. 80 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das sanções previstas em lei; 
12.3 - Reconhece a CONTRATADA, expressamente, todos os direitos do 
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa do presente contrato, na forma 
prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 
12.4 - O presente contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo 
entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, havendo conveniência para o 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
 
O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força maior ou 
fato superveniente que o torne formal ou materialmente inexeqüível, devidamente 
comprovado, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos termos do art. 78 da 
Lei n.º 8.666/93, sujeitando-a as sanções previstas no art. 87 da referida Lei, garantido o 
direito a ampla defesa, e em especial: 
a) - Advertência escrita; 
b) Multa de 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso na entrega dos serviços.  
c) Multa de 5 % do valor do contrato no caso de descumprimento de quaisquer outras 
cláusulas constantes do Contrato e do Edital, bem como a CONTRATADA der causa à 
rescisão do Contrato. 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 
 
Este contrato poderá ser alterado a qualquer tempo através de termo aditivo, desde que 
devidamente justificado, ficando a CONTRATADA obrigada à aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% 
(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE 
 
a) - Para reajuste e revisão dos preços contratados deverão ser fielmente observadas as 
normas, leis, decretos  e  medidas provisórias editadas pelo Governo Federal, que versem 
sobre o "Programa de Estabilização Econômica e Monetária ", em especial o art. 28 da 
Lei federal n. 9.069/95, condicionada ao fato do preço manter a característica de ser o 
mais vantajoso para o CONTRATANTE, quando comparado com o mercado, no período 
do reajuste, sendo vedada a reajustabilidade de seu valor em prazo inferior a 12 (doze) 
meses. 
b) - O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, para mais ou 
para menos, nas hipóteses, expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde 
que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-
contratual. 
c) - Os novos preços ajustados deverão continuar sendo os mais vantajosos para o 
CONTRATANTE, quando comparados aos preços praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos 
aditivos, quando for o caso, e outras determinadas em lei, na forma prescrita no parágrafo 
único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Aplicam-se aos casos omissos as demais disposições contidas na legislação constante no 
preâmbulo deste instrumento, bem como às demais espécies normativas que disciplinam 
a matéria atinente ao objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 
É competente o Foro da Comarca de Brumadinho/MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato. 
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E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 04 (quatro) 
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas, abaixo nomeadas. 
 
Brumadinho, ____ de ______________ de 2014. 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADO 
 
TESTEMUNHA:________________________________ CPF: ___________________ 
 
 
TESTEMUNHA:________________________________ CPF: ___________________ 


