
porrio 
4+411004.  

oit
oe_Ni.

' <40..  

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 
Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  

Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  

EDITAL DE CARTA CONVITE  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2019 

CARTA CONVITE N° 01/2019 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi,  através de sua COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO  nomeada conforme Portaria n° 04 de 27 de Fevereiro de 

2019, torna público para conhecimento dos interessados que, fará realizar nesta unidade, 
licitação na modalidade CARTA CONVITE  do tipo MENOR PREÇO  em regime de POR 

VALOR GLOBAL  conforme descrito neste Edital e seus Anexos que será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, Lei 
Federal n°123/06, e demais normas jurídicas que regem a matéria. 

1.2 - Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  e 
PROPOSTA COMERCIAL  deverão ser entregues e protocolados até as 09:00  HS  do dia 
15 DE MARÇO DE 2019, na Secretária da  Camara  Municipal de Sarapui, situada na Rua 
Antônio Benedito de Almeida, n° 22, Vila Ana Maria, na cidade de Sarapui. 

1.3 - A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E JULGAMENTO  sera  realizada as 
09:00  HS  do dia 15 DE MARÇO DE 2019, na sala de reuniões do Departamento de 

Licitação da  Camara  Municipal de Sarapui, no endereço constante no item 1.2. 

1.4 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão  sera  automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação oficial em contrario. 

2- DO OBJETO 

2.1 - A presente Carta Convite visa a contratação de empresa fornecedora de  

software,  mediante locação, nos seguintes sistemas integrados de gestão pública: 

Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Portal da Transparência; Administração de 

Pessoal; Patrimônio, Legislativo e Compras / Licitações e controle de contratos 

contemplando ainda a conversão, instalação, implantação, manutenção, suporte e 

treinamento de pessoal, conforme Termo de Referência  constante do ANEXO I. 

3 - DO TIPO E REGIME DA LICITAÇÃO 

3.1 - Esta Carta Convite é do tipo MENOR PREÇO MENSAL  em regime de 

MENOR VALOR GLOBAL. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUI 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  

4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 — Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão 
atendidos pelas seguintes verbas constantes do orçamento vigente, e verbas futuras 
caso necessárias sob a seguinte classificação: 

01 —  Camara  Municipal 
01 — Legislativa 
031 — Ação Legislativa 
0001 — Poder Legislativo 
2002 — Manutenção da Secretaria da Câmara 
3.3.90.39 — Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica 
01 - Tesouro 

5— DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS 

5.1 — Poderão apresentar-se á licitação as empresas do ramo pertinente ao de 
seu objeto, convidadas pela Administração, cadastradas ou não, e ainda aquelas que 
demonstrarem interesse em participar do certame, com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas. 

5.2 - Não poderão participar da presente licitação: 

a) os interessados que tenham sido suspensos ou declarados inid6neos, estando 
impossibilitados de contratar com a Administração Pública, nos termos do  art.  87,  III  e IV, 

da Lei n° 8.666/93; 
b) os profissionais e empresas que incidam nos impedimentos previstos no  art.  9° 

da Lei 8.666/93: 
C) as empresas que estiverem sob o regime de falência, concordata (recuperação 

judicial ou extrajudicial), em dissolução ou liquidação, com exceção à disposição prevista 
na súmula 50 do TCE/SP. 

d) empresas em consórcio, de qualquer que seja sua forma de constituição, de 
representantes comerciais e pessoas físicas. 

6— DA CONSULTA E ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 

6.1 — O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado a Secretaria da 
Câmara junto ao endereço mencionados no Item 1.2, das 8:00 as 17:00 horas, até a data 
aprazada para recebimento dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  e PROPOSTA COMERCIAL. 

2 



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
Estado de Sio Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  

6.2 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de 
esclarecimentos sobre o Ato Convocatório desta Carta Convite e seus Anexos, 
observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias Citeis anteriores a data fixada para 
recebimento das propostas. 

6.3 - A pretensão referida no item 6.2 pode ser formalizada por meio de 
requerimento endereçado a autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no 
endereço e horário constantes do item 1.2. Também  sera  aceito pedido de 
esclarecimentos encaminhado por meio do  e-mail  admcmcamarasarapui.sp.00v.br  ou 
através do telefone (15) 3276-1488, cujos documentos originais correspondentes deverão 
ser entregues no prazo indicado no item 6.2. 

6.4 - As duvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de 
caráter estritamente informal. 

6.5 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, 
passando a integrar os autos da Carta Convite, dando-se ciência as demais licitantes. 

7- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de 
providencias ou de impugnação ao ato convocatório da Carta Convite e seus Anexos, 
observado, para tanto, prazo de até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para 
recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial. 

7.2 - As medidas referidas no item 7.1 poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado a autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no 
endereço e horário constantes do item 1.2. Também  sera  aceito pedido de 

esclarecimentos encaminhado por meio do  e-mail  admcmcamarasarapui.sp.gov.br  ou 
através do telefone (15) 3276-1488, cujos documentos originais correspondentes deverão 
ser entregues no prazo indicado no item 7.1. 

7.3 - A decisão sobre o pedido de providencias ou de impugnação  sera  proferida 

pela autoridade subscritora do edital no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento 
da pega indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, 
devera também ser juntada aos autos desta Carta Convite. 

7.4 - 0 acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde 
que implique em modificação(ões) do ato convocatário do Convite, além da(s) 
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Plenário Alexandre Chauar 
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alteração(5es) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e 
designação de nova data para a realização do certame. 

8— DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

8.1 - 0 licitante ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados 
no item 1.2 deste Convite, apresentar-se à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua 
carteira de identidade ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê 
poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame. 

8.2 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém 
impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome 
do licitante. 

8.3 - Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, 
nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou 
particular, ou documento equivalente. 

8.4 - 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual deve 
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

8.5 - 0 instrumento de procuração público ou particular deve ostentar os 
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da 
empresa ou do registro como empresário individual. 

8.6 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

8.7 - Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  e PROPOSTA 

COMERCIAL  serão recebidos e protocolados pela Comissão de Licitação, até o dia, hora 

e local, mencionados no Item 1.2, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados, para o que 

se suqere, a sequinte inscrição: 

ENVELOPE N° 1  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
CARTA CONVITE NI' 01/2019 
OBJETO: 
DENOMINAÇÃO DA LICITANTE: 
(Dispensado se o envelope for 
timbrado) 

ENVELOPE N° 2  
PROPOSTA COMERCIAL  
CARTA CONVITE N° 01/2019 
OBJETO: 
DENOMINAÇÃO DA LICITANTE: 
(Dispensado se o envelope for 
timbrado) 
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9 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1 - Para a habilitação, o licitante deverá apresentar no Envelope n° 1 - 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,  os documentos abaixo relacionados, os quais 
poderão ser apresentados por qualquer processo de copia, reservando-se o direito da 
Comissão de licitação, requerer a apresentação dos originais para a devida conferência: 

9.1.1 - PESSOA JURÍDICA: 

9.1.1.1 - Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; ou 
b) Ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não 
seja entregue por ocasião de credenciamento; ou 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido peto órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 

9.1.1.2 - Documentos relativos à regularidade fiscal: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS): 
c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (tributos 

mobiliário) do domicilio ou sede do licitante; 

g) certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos 
trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com os 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Acessar o  link  

www.tst.jus.br/certicião);  

9.1.1.3 - Documentos relativos a qualificação econômico financeira: 
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a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, 

contados da data de apresentação da proposta. Será admitido empresas que 

estejam em recuperação judicial nos termos da sumula 50 do TCE/SP, 

apresentando o plano de recuperação já homologado pelo Juiz de direito. 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado(s) 
de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente assinado pelo representante legal e em papel timbrado do 
emissor, para os quais já tenha o licitante prestado o serviço relativo ao objeto 
desta licitação, no minimo 50% (cinquenta por cento) dos softwares objeto 
deste certame licitatório, em consonância com o disposto na Súmula n° 24 do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

9.1.1.4 - Declaração de caráter geral: 

a) Declaração expressa elaborada conforme modelo constante do ANEXO II. 

9.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores á data de apresentação das propostas. 

9.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida 

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

restrição (Artigo 43 da Lei Complementar n.° 123), em conjunto com o ANEXO II A 

conforme modelo constante neste Edital. 

9.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 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 (Artigo 43, § 1° da Lei Complementar n.° 123). 

9.5 - Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no 
subitem do presente edital, implicará decadencia do direito á contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste edital, sendo facultado á Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou 
revogar a licitação (Artigo 43, § 2° da Lei Complementar n.° 123). 
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9.6 - A Comissão de Licitações poderá solicitar esclarecimentos e informações 
adicionais para dirimir dúvidas que, a seu exclusivo critério, venham a surgir no exame da 
documentação apresentada, sendo, porém, expressamente vedada a anexação posterior 
de documento de habilitação que deveria constar do respectivo envelope. 

10 — DA PROPOSTA COMERCIAL 

10.1 - A PROPOSTA COMERCIAL  a ser apresentada em 1 (uma) via no 
Envelope n° 2,  em conformidade com modelo constante do ANEXO Ill ,  sem emendas, 
rasuras ou sobrescritos, preferencialmente em papel timbrado da licitante, deverá constar 
os seguintes elementos: 

10.1.1 - Número do Processo e da Carta Convite; 

10.1.2 - Qualificação completa do proponente (Nome/Razão Social, Endereço 
Completo, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone,  E-mail);  

10.1.3 - Descrição do objeto, em conformidade com as especificações deste 

Edital; 

10.1.4 - A proposta em si mesma considerada com o seu valor expressa em 

moeda corrente nacional (R$), em algarismo e por extenso, descriminando o total a ser 
pago para a implantação, mensalmente e anualmente, prevalecendo em caso de 
divergência o valor apontado por extenso, apurado a data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No prego propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como, por exemplo: 
despesas com todos os impostos; taxas; encargos sociais; encargos tributários; encargos 
fiscais; encargos previdenciarios; deslocamentos e quaisquer outras despesas que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

10.1.5 - 0 prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias contados da abertura da proposta; e, 

10.1.6 - Data, identificação do subscritor e assinatura. 

10.2 - Caso seja proposto preço com mais de duas casas depois da virgula, a 
mesma  sera  desprezada. 

10.3 - Não serão aceitas, nem levadas em consideração as propostas enviadas 

via  e-mail.  
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10.4 - 0 proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, 
devendo fazê-la conforme o especificado, não sendo em hipótese alguma aceita 
alegações posteriores de cotação emitidas erroneamente ou incompleta, ficando o 
proponente sujeito as penalidades legais. 

10.5 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou 
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir os princípios que regem o 
procedimento licitatório, conforme estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

11 — DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

11.1 — Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de 
licitação, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos. 

11.2 — Os envelopes Documentos de Habilitação  e Proposta Comercial 
deverão ser entregues pelo licitante ou por intermédio de representante da firma licitante, 
simultaneamente, á Comissão de Licitação, contendo os dados indicados no item 8.2, no 

dia e hora em que se realizar a abertura deste Convite. 

11.3 - No dia, hora e local designados, em sessão, a Comissão de Licitações, 

promoverá a abertura do envelope Documentos de Habilitação,  após a rubrica em seu 

fecho pela Comissão de Licitações e pelos representantes das licitantes, submetendo a 
documentação ao exame dos presentes. 

11.4 - 0 Presidente da Comissão de Licitações solicitará aos representantes das 

licitantes, que rubrique todas as folhas contidas no envelope n° 1 — Documentos de 

Habilitação  e formulem, se for o caso. impugnações relativamente ás documentações ou 
protestos quanto ao transcurso do Convite, para que se conste na ata da reunião. 

11.5 - Caso a segunda fase da reunião não ocorra logo após a primeira, o 

envelope de n° 2 — Proposta Comercial,  será rubricado em seu fecho pela Comissão de 

Licitações e pelos representantes das licitantes, permanecendo lacrado sob a guarda e 

responsabilidade da Comissão Julgadora de Licitações. 

11.6 - Em ato continuo, caso a Comissão de Licitações possa apreciar e decidir 
de imediato sobre a habilitação das licitantes terá inicio á segunda fase da reunião, com a 
seguinte pauta: 
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a) Informar as licitantes o resultado do julgamento da habilitação, anunciando as 

empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas, sem abri-los, contra recibo, o 
envelope n° 02 - Proposta Comercial  e colocando à disposição das licitantes, para 

exame, a documentação anteriormente examinada pela Comissão de Licitações; 
b) Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em 

relação 6 fase de habilitação proceder á abertura do envelope n° 2 - Proposta  
Comercial  das licitantes habilitadas, fazendo rubricar as folhas pelos membros da 
Comissão de Licitações; 

c) Caso a segunda fase da reunião não ocorra logo após a primeira, o resultado 

da habilitação será comunicado as licitantes, juntamente com a data, hora e local para 

abertura dos envelopes contendo as propostas: 

d) Será lavrada ata da sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão 

consignadas declarações, contestações ou impugnações por ventura interpostas por 

qualquer das licitantes e as demais ocorrências que interessem ao julgamento da 

licitação e será assinada pelo Presidente e pelos membros da Comissão, e 

facultativamente, pelos licitantes ou representantes das firmas licitantes presentes; 

entretanto, se estes se recusarem a assiná-la, esta circunstância deverá ser em tempo, 

consignada na ata. 

e) Em caso de empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do  art.  44, caput, da  LC  n.° 
123/2006. 

f) Entende-se por empate aquelas situações em que os pregos apresentados pela 
microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada  (LC  n.° 123/2006,  art.  44, §1°). 

g) A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de prego inferior àquela mais bem classificada 
no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado  (LC  n.° 
123/2006,  art.  45, inc. I). 

h) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a notificação formal 
da classificação provisória. 

I) Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na letra (f), será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 

preferência e apresentar melhor oferta  (LC  n.° 123/2006,  art.  45, inc.  III).  

j) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 

exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrarem no limite disposto na letra (f), na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito  (LC  n.° 123,  art.  45, inc. II). 

I) 0 exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta 

mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 
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m) Não sendo exercido o direito de preferência na mesma sessão ou a não 
apresentação de proposta inferior, ocorrerá à preclusão e a contratação da proposta mais 
bem classificada ou revogação do certame. 

11.7- Serão consideradas inabilitadas as empresas proponentes que: 

a) não satisfizerem todas as exigências e condições do Edital; 
b) não apresentarem, no prazo definido pela Comissão de Licitação, os 

esclarecimentos solicitados. 

11.8 - À Comissão de Licitação será facultada, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do  
process();  não sendo permitida, após a entrega dos documentos e propostas, a 
substituição ou apresentação de documentos, salvo, a critério da Comissão de Licitação: 

a) A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 
de recebimento dos documentos e propostas; 

b) Esclarecer dubiedades e manifestos erros materiais, com a 
possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de 
insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do 
procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências em até 
24 horas, contadas da solicitação. 

11.9 - A Comissão de Licitação reserva-se ao direito de alterar as datas ou as 
pautas das reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos 

trabalhos, obedecidas as normas aplicáveis. 

12— DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1 - 0 critério de julgamento e classificação das propostas é o MENOR PREÇO 

MENSAL,  sendo as propostas classificadas na ordem crescente de seus valores. 

12.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas. a classificação  far-se-6 

mediante sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

13— DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

13.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Apresentarem pregos excessivos ou manifestadamente inexequíveis 
quando comparados aos preços de mercado: 
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b) Forem desconformes ou incompatíveis ou que não atenderem as 

exigências do edital ou da legislação aplicável; 

c) Forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

d) Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação as condições 
estabelecidas neste edital. 

13.1 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 

causas que motivaram a desclassificação, conforme determina o § 3° do  Art.  48 da Lei n° 

8.666/93 e alterações posteriores 

14— DOS RECURSOS 

14.1 - Das decisões proferidas pela Comissão de Licitações, poderão recorrer as 

licitantes, com base no  art.  109, da Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

14.2 - Os recursos deverão ser protocolizados exclusivamente no protocolo do 

órgão licitante, no horário das 9:00 ás 17:00 hs, no endereço constante no item 1.2, 

devendo ser dirigidos a Comissão de Licitações. 

14.3 - Não serão aceitos recursos ou impugnações enviadas via  e-mail  ou 

qualquer outro meio de comunicação não sendo formal devidamente protocolado na  

Camara  Municipal. 

15— DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1 - A critério da Comissão de Licitação poderá ser pedido à licitante vencedora, 
que apresente integralmente seu produto, a fim de comprovar o atendimento as 
especificações dos sistemas descritos no item 04 do Anexo I deste Edital. 

15.2 - A Comissão marcará dia e hora para a apresentação e a licitante vencedora 
deverá apresentar-se, munida de profissionais e equipamentos para atender o disposto 
na convocação. 

15.3 - Sendo comprovado, que a licitante vencedora do menor preço global, 
atende as especificações dos sistemas descritos, a Autoridade que determinou a abertura 
da licitação decidirá sobre a Adjudicação e Homologação do procedimento. 

15.4 - Não atendendo, a licitante vencedora do menor preço global, as 
especificações dos sistemas descritos no item 4 do Anexo I, a empresa  sera  
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desclassificada e será convocada a segunda colocada para a comprovação de que trata 
esse item 15. 

15.5 - Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou julgado o mesmo, a 
Comissão de Licitação adjudicará o objeto desta licitação ao vencedor do certame e 
submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto à homologação da 
adjudica cão. 

16— DO CONTRATO 

16.1 - Findo o processo licitatório, o licitante vencedor e a administração 
celebrarão contrato, conforme minuta constante do ANEXO IV deste Edital, na qual 
constam as condições de execução do objeto licitado, a forma de pagamento, as sanções 
para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes. 

16.2 - 0 prazo de assinatura do respectivo instrumento de contrato será de 5 
(cinco) dias corridos, contados da data de convocação pela administração. 

16.3 - 0 prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante convocado e desde que a solicitação seja aceita 
pela administração. 

16.4 - Caso o adjudicatário se recuse a assinar o respectivo instrumento de 
contrato no prazo estabelecido, á administração convocará os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, ou revogará a licitação, independentemente da 

cominação prevista no item 16.5. 

16.5 - A não assinatura do contrato dentro do prazo fixado pela administração, por 
parte do primeiro licitante convocado, implicará na incidência de multa na ordem de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do contrato (12 meses), sem prejuízo das sanções 
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666/93. Este valor poderá ser debitado de qualquer 
crédito que o licitante vencedor tenha ou venha a ter com a administração, caso a 
empresa não recolha a multa dentro do prazo concedido em notificação. 

16.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da comunicação do resultado final 
desta licitação, caso não ocorra ã convocação para assinatura do instrumento de 
contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

17 — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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17.1 - Os pagamentos á empresa vencedora serão efetivados até o 5° dia útil do 
mês subsequente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura. 

17.2 - Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente ou 
através de cheque nominal. 

17.3 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

17.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 
decorram de ato ou fato atribuível à empresa vencedora, sofrerão a incidência de 
atualização financeira e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado  pro  rata  die.  

17.5 - As demais condições e exigências para atendimento deste item encontram-

se na minuta contratual constante do ANEXO IV. 

18 — DO PRAZO PARA ExEcupÃo DOS SERVIÇOS E DO REAJUSTE  

18.1 - 0 prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados da 

assinatura do contrato. 

18.2 - 0 prazo contratual poderá ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) 

meses, nos termos do artigo 57, IV da Lei 8.666/93. 

18.3 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato 

ou aditivo o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPC/FIPE (Índice de 

Preços ao Consumidor). 

19— DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

19.1 — Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais posteriores 
a assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do 

disposto no  Art.  65, II, "d", da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

20— DA ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
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20.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no  art.  
73 da Lei n° 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no  
art.  74 da mesma lei. 

20.2 - 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução 
do Contrato. 

20.3 - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o 
processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 
30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da 
repartição interessada. 

21 — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS 

21.1 - Fica assegurado á administração o direito de contratar acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente adjudicado na 
forma da Lei conforme prevê o artigo n° 65, § 10 da Lei n.° 8.666/93 de Licitações e 

contratos. 

22 — DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO 

22.1 - A contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em 
parte, sem o expresso consentimento da contratante, sob pena de rescisão deste 
instrumento, sendo a contratada a única responsável pelo objeto contratado, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele 
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar à contratante e/ou a terceiros. 

23— DA GARANTIA CONTRATUAL 

23.1 — Não será exigida a prestação de garantia, para participação na presente 

Carta Convite. 

24 — DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

24.1 - 0 presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pela sua inexecução, total ou 
parcial, que ensejará rescisão do ajuste, mediante comunicação escrita á outra parte, 
com as consequências previstas em lei. 
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24.2 - Aplicam-se ainda ao presente contrato os casos de rescisão administrativa 

previstos nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, com as penalidades previstas no artigo 80 
da mesma lei. 

24.3 - 0 contrato poderá ser alterado, nos termos do  art.  65 da Lei 8.666/93, 
sempre na forma de termos aditivos. 

25— DAS SANÇOES E PENALIDADES 

25.1 - Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações 

expressas no contrato a ser oportunamente formalizado, ficará a licitante sujeita ás 

seguintes penalidades, previstas no artigo 87 e seguintes da Lei n° 8.666/93: 

I) advertência; 

II) multa moratória de 1,0 % (um por cento) ao dia útil de atraso, até no máximo de 

20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;  

III) suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com os 

Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, por prazo de 06 (seis) meses a 02 

(dois) anos: 

IV) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública Direta ou Indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, na 

forma do inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93. 

25.2 — A multa prevista no subitem acima não tem caráter compensatório, porém  

moratoria,  e seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade pelas perdas e 

danos ou prejuízos decorrentes das infrações cometidas. 

25.3 — Os valores devem ser recolhidos a favor do órgão licitante, em sua 

Tesouraria, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo 

ainda descontá-los das faturas por ocasião de seu pagamento, se assim julgar 

conveniente, e até mesmo cobrá-los executivamente em juizo. 

25.4 — Será garantido o contraditório e ampla defesa nos termos da lei. 

26— DO FORO 

26.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de ltapetininga - SP, para dirimir todas as 

questões deste Convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por 

arbitramento, na forma do Código Civil. 

27— DISPOSIÇÕES GERAIS 
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27.1 - A Comissão de Licitação reserva-se também no direito de anular ou 

revogar, total ou parcialmente, esta licitação, visando a legalidade do processo licitatório 

ou interesse da administração pública respectivamente, através de parecer escrito e 

fundamentado, sem que caiba ás Licitantes direito a indenização. 

27.2 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Portanto, a 

constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 

apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da 

aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo período de até 02 (dois) anos, independentemente das 

demais sanções previstas em Lei. 

27.3 — Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas, não cabendo ao Orgão Licitante responsabilidade por qualquer custo, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.4 - Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme  Art.  110 da Lei n° 

8.666/93. 

27.5 - Para o conhecimento público, expede-se o presente edital, que é afixado no 

Mural deste Publico Público. 

28— DOS ANEXOS AO EDITAL 

28.1 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

I - TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO LICITADO; 

II - MODELO DE DECLARAÇÃO; 

II A — MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

PEQUENA PORTE;  

III  - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

IV - MINUTA DO CONTRATO; 

V — PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Câmara Municipal de Sarapui, 28 de Fevereiro de 2019. 

Laércio Lance Rodrigues 
Presidente da Câmara 
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ANEXO I  
CARTA CONVITE N° 01/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO  

	

1.1. 	Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto a Lei 
Federal n° 8.666, de 21.06.1993, na Lei Complementar n° 123/06 de 14/12/2006, e nas 
demais normas legais e regulamentares. 

2. OBJETO  

	

2.1. 	Constitui objeto desta licitação contratação de empresa fornecedora de  
software,  mediante locação, nos seguintes sistemas integrados de gestão pública: 

Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Portal da Transparência; Administração de 
Pessoal; Patrimônio, Legislativo e Compras / Licitações e controle de contratos 

contemplando ainda a conversão, instalação, implantação, manutenção, suporte e 

treinamento de pessoal, conforme Termo de Referência  constante do ANEXO I. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS  

3.1-REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA OS SISTEMAS APLICATIVOS:  Os Sistemas 
propostos deverão ser desenvolvidos em linguagem visual (interface gráfica) e ser 
totalmente compatível com qualquer Sistema Operacional  Microsoft Windows,  não sendo 
permitida emulação via terminal. Protocolo  TCP/IP  — Protocolo de Controle de 
Transmissão/Protocolo  Internet.  Modelo cliente/servidor para multiusuários. Os sistemas 
deverão ser modulares, ou seja. trabalharem de forma independente uns dos outros. A 
eventual interrupção no licenciamento de um dos sistemas não interferirá no 
funcionamento do outro. 

3.2 — REGRAS DE PERMISSÃO DE ACESSO EXIGIDAS PARA OS SISTEMAS  
APLICATIVOS:  Os Sistemas devem ser acessados com uma senha por usuário, sendo 
personalizadas para cada sistema em particular. 0 cadastramento de usuários deve estar 
vinculado a um grupo de usuário e o acesso/permissão de cada grupo de usuário deve 
ser definida por tarefa (menus e telas), determinando a permissão para inclusão, 
alteração, exclusão ou consulta. 0 menu deve ser personalizado através de tela de 
parametrização. diferenciado por sistema e estar organizado por assunto. Suportar 
número de usuários ilimitados. 

3.3 — REGRAS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DOS SISTEMAS:  As regras de 
administração e a segurança do sistema têm por objetivo permitir o gerenciamento dos 
módulos do sistema, a partir do responsável pelo CPD, com possibilidade de controle de 
usuários,  backups,  diretório de atualização e dados cadastrais da entidade. Devendo 
obrigatoriamente realizar as seguintes rotinas: Possuir ferramenta para atualização 
automática dos sistemas instalados nas estações de trabalho, com a previsão de manter 
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sempre atualizados os arquivos executáveis, as figuras e os padrões de exibição para 

atender características especificas dos sistemas. As atualizações deverão ocorrer sem a 

necessidade de intervenção dos usuários, por controle automatizado de comparação com 
as versões disponibilizadas no servidor de aplicativos. 

3.4 — REQUISITOS TÉCNICOS DO BANCO DE DADOS E DOS SISTEMAS:  0 Sistema 
de Gerenciamento de Banco de dados e os sistemas propostos deverão possuir os 
seguintes requisitos técnicos: Deverá operar em modelo relacional que permita a 

comunicação nativa entre a aplicação e o SGBD, não sendo permitido a utilização de 

drivres de terceiros que operam como camada de tradução entre a aplicação e o banco 
de dados (ODBC). O SGBD deverá ser o  Microsoft SQL SERVER  2008R2, 2012, 2014 ou 
2016 conforme padrão utilizado pelo órgão. 

Possuir integridade transacional nas operações efetuadas sobre a base de dados. 

Oferecer ao usuário acesso de leitura ás tabelas do banco de dados, permitindo que esse 
possa utilizá-las para geração de suas próprias consultas e relatórios através de outras 

ferramentas. 

Possuir integridade referencial implementada no próprio banco de dados. Possibilidade de  

Log  de auditoria das operações efetuadas por usuário (alterações, inclusões, exclusões e 

consulta): 

Possuir interface gráfica, com apresentação de menus "pulldown" e que os itens do menu 
selecionado sejam apresentados na lateral da tela numa grade para facilitar o trabalho do 
usuário; Linguagem compilada; Possibilidade de uso do sistema via acesso remoto; 
Relatórios com a possibilidade de parametrização da impressão do cabeçalho 
personalizado da Administração; permitir integração com banco de dados de outras 
empresas  (Ex:  sistema ISS eletrônico). Segurança de acesso aos dados implementados 
pelo aplicativo e não banco, dispensando o uso de ferramentas do banco para controle de 
acesso; Possuir ferramenta de geração e restauração de  backups;  Possuir ferramenta de 
alteração de senha pelo usuário sem interferência do CPD, dentro do seu modulo 
especifico de trabalho; Possibilidade de inclusão de mais de um usuário administrador do 
sistema; Possibilidade de bloquear a senha de um usuário pelo administrador do sistema; 
Possuir registro de operações no sistema por usuário, por operação, por palavra chave, 
com possibilidade de impressão de relatório por período; Possuir ferramentas de extração 
de dados de toda a base cadastral do sistema, com gerador de relatórios para uso do 
próprio usuário; Arquitetura cliente /servidor em duas camadas  (Two-tiers);  Ser 
multiusubrio para permitir que cada departamento/usuário atualize ou consulte os 
processos sob sua responsabilidade, podendo mais de um usuário trabalhar, 
simultaneamente, assegurando total integridade dos dados. Não poderão apresentar 
limitação quanto ao número de usuários simultâneos; Possibilidade da emissão de 
relatórios com opção de campos para assinatura no final, definidos pelo usuário: 
Possibilidade de geração de todos os relatórios em impressora e em tela; Sistemas 
desenvolvidos em ferramentas que mantenham os programas no banco de dados, 
facilitando a atualização e controle de versões dos sistemas. 
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Permitir o cadastramento centralizado de usuários para acesso aos Sistemas. 

Permitir a integração do cadastro de usuário com o código da matricula do servidor, 
restringindo a criação de usuários que não pertençam ao quadro funcional. 

Permitir configurar política de validação para a senha do usuário. A senha deve atender a 
requisitos como quantidade  minima  de caracteres e complexidade. 

Permitir no ato do cadastramento de usuários, a criação e envio automático de senha por  
e-mail.  

Permitir a geração e impressão de Termo de Responsabilidade ao término do 
cadastramento de um novo usuário. 

Permitir bloqueio e inativação do usuário pelo administrador. 

Permitir vincular o usuário aos módulos dos sistemas existentes, adicionando o mesmo 

aos grupos de acesso disponíveis. 

Permitir a criação, alteração e exclusão de grupo de acesso ao sistema. 

Emitir relatório dos usuários ativos, inativos, bloqueados, agrupados por Módulo. 

Emitir relatório das atividades executadas pelo usuário no módulo de acesso. 

Permitir por meio desta ferramenta o acesso aos Módulos atribuídos ao usuário. 

Possuir integridade transacional nas operações efetuadas sobre a base de dados. 

Oferecer ao usuário acesso de leitura ás tabelas do banco de dados, permitindo que esse 
possa utilizá-las para geração de suas próprias consultas e relatórios através de outras 

ferramentas. 

Possuir integridade referencial implementada no próprio banco de dados. Possibilidade de  

Log  de auditoria das operações efetuadas por usuário (alterações, inclusões, exclusões e 

consulta). 

3.5 — REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO, 
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO:  0 prazo para conclusão dos serviços de implantação 

deverá ser de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento do banco de 

dados pela CONTRATADA (estão incluídas nesses prazos as atividades de implantação, 

conversão do exercício atual para todos os sistemas e para os sistemas de 
Contabilidade Pública e Tesouraria; Administração de Pessoal e Folha de 
Pagamento faz-se necessário converter os últimos 5 (anos) customização de 
informações) e de 15 (quinze) dias úteis para capacitação e treinamento, a quantidade de 
funcionários que serão treinados peia contratada será de 05 servidores, devendo ter uma 

carga horária  minima  de (08) horas de treinamento. As turmas deverão ser 

dimensionadas em grupo a fim de atender o prazo descrito acima, conforme listagem 
disponibilizada pela Câmara Municipal. Os prazos poderão ser prorrogados mediante fato 
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devidamente justificado e aceito pela Administração. Toda estrutura para o treinamento 

tais como computador, internet, mesas, cadeiras, e outros, serão fornecidas pela 
Câmara Municipal de Sarapui. Os prazos descritos neste item serão contados da data 

de recebimento do banco de dados pela contratada (estão incluídas nesses prazos as 
atividades de conversão e customização de informações). 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS 

ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA 

PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA 
Aproveitamento do PPA e LDO cadastrado no exercício anterior 
Cadastro de Entidades para posterior vinculo 
Cadastro das Legislações Municipais de alterações orçamentárias, contendo as informações 
do Projeto de Lei, permitindo posterior vinculação do número do Projeto ao Autógrafo da Lei 
Cadastro de Unidade Orçamentária vinculado ao órgão 
Vincular Campo de Atuação à Unidade Orçamentária 
Cadastro de Unidade Executora vinculada a unidade orçamentária e ao órgào. 
Cadastro de Funções de Governo em conformidade com a Lei 4320/64 e alterações 
posteriores 
Cadastro de  Sub  Funções vinculados as Funções de Governo, em conformidade com a Lei 
4320/64 e alterações posteriores 
Cadastro de Programas de Governo com os seguintes campos: Código, Tipo (Inicial, 
Alteração, Exclusão ou Inclusão), finalidade (Finalistico, Apoio Administrativo, Operações 
Especiais), Descrição, Objetivo, Justificativa, Justificativa de Alteração e vinculando ainda a 
lei e a data da lei de referência. 
Vinculação dos Programas de governo às suas metas e indicadores conforme legislação 
Cadastro Individualizado de Indicadores para que não ocorra duplicidade 
Cadastro de Projetos, Atividades e Operações Especiais conforme legislação 
Cadastro de Metas Fiscais e  indices  Fiscais conforme Legislação, devendo ser sempre 
vinculado a uma Lei; 
Impressão automatizada dos anexos II e  III  do PPA tendo a opção de imprimir no minimo: 
PPA Inicial, apenas os anexos de uma determinada Lei ou a última posição. 
Impressão automatizada do anexo IV do PPA 
Impressão automatizada dos anexos V e VI da LDO, tendo a opção de imprimir no minimo: 
Qualquer exercício já registrado com referência ao PPA em vigor, LDO Inicial, apenas os 
anexos de uma determinada Lei ou a última posição do exercício escolhido; 
Impressão automatizada dos anexos de Metas Fiscais, com notas explicativas, tendo a opção 
de imprimir no minimo: Os Demonstrativos iniciais, apenas os anexos de uma determinada 
Lei ou a última posigão, dos seguintes demonstrativos: 

,/ ANEXO  STN  DEMONSTRATIVO IV — EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

,7  ANEXO  STN  DEMONSTRATIVO V — ORIGEM E APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
ANEXO  STN  — DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS 

Cadastro de Categoria Econômica; 
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Cadastro de Elemento de Despesa vinculado a categoria conforme legislação federal e 
alterações; 
Permitir a Geração da proposta orçamentária da despesa, integrada com a PPA e LDO, 
fazendo as seguintes validações: 

✓ NÃO PERMITIR CADASTRAR UMA DESPESA COM UMA CATEGORIA 
ECONÔMICA QUE NÃO PERTENÇA AO PLANO DE CONTAS DO SISTEMA 
AUDESP 

• NÃO PERMITIR CADASTRAR UMA DESPESA QUE NÃO ESTEJA 
RELACIONADA NO PPA e LDO. A NÃO SER AQUELAS DESPESAS QUE A 
PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PERMITE 

✓ QUANDO A DOTAÇÃO POSSUIR A MESMA ESTRUTURA, PORÉM 
SOMENTE COM A FONTE DE RECURSO DIFERENCIADA 0 SISTEMA 
DEVERA REGISTRAR DUAS DOTAÇÕES DISTINTAS. 

Vincular as dotações a sua entidade e fonte de recurso, sendo opcional a vinculação a 
aplicação e variações, conforme proposto no Sistema Audesp 
Permitir a realização da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso dos suprimentos e despesas orçadas, conforme legislação federal, podendo ser 
de forma individualizada ou automática através de percentuais pré-definidos pelo usuário do 
sistema 
Impressão automatizada dos seguintes Relatórios do orçamento: 

✓ ANEXO 2- NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO 
✓ ANEXO 2- NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA 
✓ ANEXO 2- CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA 
✓ ANEXO 2 - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA 

COMPARATIVO PERCENTUAL 
✓ ANEXO 6- PROGRAMA DE TRABALHO 
✓ ANEXO 7- FUNÇÃO POR PROJETO - ATIVIDADE 
✓ ANEXO 8- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO - PROGRAMA 
✓ ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
✓ RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETO E ATIVIDADE 
✓ DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES,  SUB  FUNÇÕES E PROGRAMAS POR 

CATEGORIA ECONÓMICA 
✓ QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 
✓ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO ORÇAMENTO FISCAL E 

DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIAS ECONOMICAS 
• DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO ORÇAMENTO FISCAL E 

DA SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÕES 
• DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO ORÇAMENTO FISCAL E 

DA SEGURIDADE SOCIAL POR PROGRAMAS DE GOVERNO 
• PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E 0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

MENSAL DE DESEMBOLSO 
✓ QUADRO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA 
✓ CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DA DESPESA 
• RELAÇÃO DE DESPESAS POR FONTE DE RECURSO 
• ANEXO VIII - ANALÍTICO DA DESPESA - LOA 
✓ ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA 
✓ ANEXO XI - ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERENCIAS 

FINANCEIRAS - LOA 

Disponibilizar, ao inicio do exercício seguinte, o orçamento aprovado para a execução 
orçamentária, numerando automaticamente as dotações orçamentárias atribuindo códigos 
resumidos as dotações de despesa e contas de receita extraorgamentária. 
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Na rotina de abertura do orçamento, deve disponibilizar opção de transportar todas as notas 
de despesas sejam orçamentarias ou extra-orçamentárias. inclusive as notas de empenho 
que irão passar como restos a pagar, sendo que, estas notas devem ser transportadas com a 
mesma numeração, data de emissão. Permitir ainda no inicio do exercício, que o usuário 
escolha qual item poderá ser aberto, por exemplo, orçamento, saldo financeiro, restos a pagar 
e outros itens necessários para a execução orçamentária. 

ExEcugÃo ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA: 
Objetivo: controlar e realizar a execução orçamentária 
Lançar previsão do suprimento financeiro, constando no minimo os seguintes campos: 

s/ RECEITA .4 CODIGO E DESCRIÇÃO 
• MESES JANEIRO A DEZEMBRO 
• CAMPO PARA DIGITAR 0 VALOR PREVISTO POR MÊS PODENDO SER 

ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, COM A 
DEMONSTRAÇÃO TAMBÉM DO VALOR DO VALOR ARRECADADO POR 
MES 

Lançar previsão da despesa por dotação, constando no minimo os seguintes campos: 
• IDENTIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO (ÓRGÃO — U.O. - FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA, AÇÃO, .CATEGORIA, ELEMENTO, DOTAÇÃO INICIAL, 
FONTE DE RECURSOS, SUPLEMENTAÇÕES, ANULAÇÕES, DOTAÇÃO 
ATUALIZADA) 

,7  MESES -4 JANEIRO A DEZEMBRO + COTA DE RESERVA 
• CAMPO PARA DIGITAR 0 VALOR PREVISTO POR MÊS, PODENDO SER 

ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 
• CAMPO DEMONSTRANDO 0 VALOR UTILIZADO POR MÊS 
,7  CAMPO DEMONSTRANDO 0 VALOR DE RESERVA POR MÊS 
• CAMPO DEMONSTRANDO 0 VALOR DE PEDIDO DE COMPRAS AINDA 

NÃO EMPENHADO 
✓ CAMPO DEMONSTRANDO 0 SALDO DISPONÍVEL DA DOTAÇÃO POR 

rviEs 

Controlar os saldos das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar sem que exista 
saldo orçamentário disponível. 
Controlar os saldos disponível por cotas mensais das dotações orçamentárias, não 
permitindo empenhar sem que exista saldo orçamentário disponível no mês a ser 
empenhado. 
Cadastramento de fornecedores, obrigando os campos identificação e tipo conforme Sistema 
AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2, obrigar o cadastramento do CPF ou CNPJ 
conforme o a identificação. Realizar a validação das informações digitadas, não permitindo o 
cadastramento de CPF ou CNPJ inválido. 
Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade de 
CNPJ/CPF verificando a duplicidade no cadastro, apresentado o código do fornecedor/credor 
já cadastrado; 
Cadastramento de Contratos da execução de despesa, com todas as informações 
necessárias para atendimento do Sistema Audesp e legislações pertinentes, relacionados ao 
processo administrativo origem, o qual deverá possuir todas as informações necessária para 
a gestão do mesmo: 
Permitir o cadastramento prévio de "Históricos de Empenhos", para serem utilizados no 
momento do empenhamento da despesa, de livre opção do usuário, com o intuito de facilitar 
o cadastramento do mesmo tipo de despesa, durante o exercício; 
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Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de anulação parcial ou 
anulação total, retornando os saldos para os empenhos de origem. 
Permitir que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação total ou parcial e também 
de emissão de  sub-empenhos. 
Permitir que os  sub-empenhos sejam passíveis de anulação parcial ou anulação total, 
retornando os saldos para os empenhos de origem. 
No momento da emissão da Nota de Empenho, permitir o cadastramento das 
retenções/descontos de receitas, com a opção de impressão automática da guia de receita e 
também da Nota de Despesa Extra-Orçamentária vinculada àquela retenção, quando for o 
caso. 
Opção para preenchimento e posterior emissão do Termo de Ciência e Notificação para os 
processos que demandem informações para a Fase IV do Sistema Audesp: 
Permitir impressão automática da nota de empenho sempre que finalizada, sem a 
necessidade de entrar em outra opção para impressão. 
Opção para que a Nota de Empenho seja enviada automaticamente por  email,  para o 
fornecedor vinculado àquela despesa. 
0 Empenho deverá ser automaticamente relacionado ao Contrato de Despesa (Conforme 
tipos do Sistema Audesp) para envio ao Sistema Audesp, através da vinculação do empenho 
ao Processo Administrativo previamente cadastrado. 
Na realização do empenho, o sistema não deverá permitir a finalização do mesmo se o 
Contrato relacionado ao mesmo estiver fora do prazo da execução contratual (contrato 
vencido) e ou o valor for superior ao contrato anteriormente cadastrado. Neste caso deverá 
permitir que seja realizada a prorrogação de prazo e complemento do valor necessário para o 
empenho. 
Permitir a emissão de empenhos por lote de empenhos, podendo ser por data, tipo de 
empenho ou ambos dos pedidos de compras emitidos pelo Sistema de Compras/Licitações: 
Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única reserva qual o 
valor a ser bloqueado ao mês. 
Permitir impressão automática da reserva de dotação sempre que finalizada, sem a 
necessidade de entrar em outra opção para impressão. 
Opção de anulação das reservas orçamentárias de forma automática, no momento da 
elaboração do empenho; 
Permitir a utilização de Solicitação de Adiantamento, com as informações de Responsável 
pelo Adiantamento, Dotação, Destino, Motivo do Adiantamento e Acompanhantes (no caso de 
deslocamento); 
Permitir o controle de adiantamentos podendo ser determinada a quantidade de 
adiantamentos concedidos por servidor. Não poderá permitir a concessão de adiantamentos 
que ultrapasse o limite definido em lei; 
Permitir o controle de adiantamentos por prazo legal de utilização. Não poderá permitir a 
concessão de adiantamentos a servidores que estejam em desacordo com o prazo lega 
definido; 
Permitir lançar a devolução de adiantamento, digitando apenas a data da devolução, a conta 
que foi depositada a devolução e o valor devolvido, o próprio sistema devera gerar e imprimir 
automaticamente uma nota de anulação no valor da devolução. 
Permitir a elaboração da Prestação de Contas dos Adiantamentos, com base no empenho 
emitido, podendo ser cadastradas as despesas realizadas com os recursos fornecendo ao 
gestor, meios para rejeição parcial/total de documentos fiscais de despesas realizadas com o 
recurso 
Permitir que ao final do exercício os empenhos com saldo possam ser inscritos em restos a 
pagar de acordo com a legislação, posteriormente liquidados ou cancelados. 
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Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios anteriores, 
realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação da despesa liquidada 
inalterada em relação à inscrição da despesa liquidada em exercícios anteriores. 
Lançar Crédito adicional, equilibrando o tipo de recurso aos créditos correspondentes; 
vinculando o Crédito Adicional à uma legislação municipal, para posterior controle; 
Possuir rotina de controle percentual das alterações orgamentárias, por legislação e artigos, 
podendo indicar quantos percentuais forem necessários para a gestão do usuário; 
Permitir opção para alerta e ou bloqueio de alterações orçamentarias que estejam além dos 
limites estabelecidos na legislação municipal; 
Permitir a impressão do Decreto (documento legal) para as alterações orçamentárias, ao final 
do lançamento do mesmo, através de documento modelo da entidade para publicação em 
meio oficial; 
Por opção do usuário do sistema, os empenhos poderão ser emitidos de forma que as 
assinaturas possam ser setorizadas; 
Liquidação da Despesa, deverá conter obrigatoriamente os seguintes campos e condições: 

TIPO DOCUMENTO (NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS) 
• NÚMERO DO DOCUMENTO 
✓ DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO 
✓ VALOR DO DOCUMENTO 
• RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO 
• DEVER/6k PERMITIR LANÇAR MAIS DE UM DOCUMENTO POR NOTA DE 

EMPENHO 
• CONSISTIR A SOMA DOS DOCUMENTOS FISCAIS, NÃO PERMITINDO 

QUE ULTRAPASSE OU FIQUE ABAIXO DO VALOR DO EMPENHO A SER 
LIQUIDADO 

No momento da liquidação da Nota de Empenho, permitir o cadastramento das 
retenções/descontos de receitas, quando for o caso: 
Opção para preenchimento da Execução do Documento Fiscal, conforme Fase IV do Sistema 
Audesp, no momento concomitante à liquidação da despesa; 
Permitir a verificação na liquidação da despesa de Materiais (Elementos de Despesa 30, 31 e 
32) se foi realizado a devida entrada no Modulo de Administração de Materiais/Almoxarifado 
com o aproveitamento da informação do Documento Fiscal relacionado àquela entrada; 
Permitir a verificação na liquidação da despesa de Equipamentos (Elemento de Despesa 52) 
se foi realizado a devida entrada no Modulo de Administração de Patrimônio com o 
aproveitamento da informação do Documento Fiscal relacionado aquele registro; 
Cadastramento de contas correntes bancárias, permitindo vincular fonte de recurso a que a 
mesma pertence; 
Emitir Ordem de Pagamento, relacionando em único documento quais documentos de 
despesas serão pagos, com campos específicos para autorização do pagamento, podendo 
ser informado as retenções/descontos necessários para cada despesa/empenho relacionado 
aquela ordem e também opção para informar a forma de pagamento daquela ordem; 
Permitir que sejam lançadas as retenções/descontos dos empenhos (receitas) no ato do 
pagamento dos mesmos, mesmo se a retenção não foi lançada na emissão do empenho e ou 
na liquidação. 
Permitir no pagamento da despesa, que possam lançar numa única tela, qualquer quantidade 
de número de empenhos a serem pagos, qualquer quantidade de número de retiradas de 
bancos inclusive de bancos e contas diferentes, sem necessidade de um prévio cadastro, 
onde o sistema só poderá finalizar a transação se o total de recursos (soma dos saques + 
retenções/descontos) for igual ao total das despesas (notas de empenhos a serem pagas); 
Verifica inversão de saldo para as Contas Extraorçamentárias no momento do registro da 
receita ou da despesa: 
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Realizar em tempo real a disponibilização dos dados da receita e da despesa paga para o 
financeiro, sem a necessidade de ação/importação complementar do usuário; 
Permitir a consulta a qualquer tempo das notas de empenhos, por qualquer informação 
constante das mesmas. inclusive, pagamento, documento de pagamento, liquidação, nota 
fiscal e outras opções para que o operador do sistema possa verificar o  status  do empenho 
até aquele momento. 
Consulta de saldo de caixa em tela; 
Efetuar a digitação de lançamento ou estorno da receita na mesma tela por código reduzido, 
com a contrapartida no banco correspondente podendo visualizar todos os lançamentos 
efetuados no dia, na tela de digitação e totalizando o movimento; 
Geração de pagamentos eletrônicos, para realizar o envio através de interface disponibilizado 
pela instituição para os pagamentos dos fornecedores, com a leitura do arquivo de retorno e 
baixa automática dos documentos envolvidos; 
Emissão de documento especifico para pagamentos de fornecedores via ordem de débito em 
conta para transferência para o fornecedor, sendo enviado ao banco como oficio informando 
o a conta debitada e fornecedores a serem creditados. 
Emissão de ofícios via sistema, para transferência entre contas, aplicação ou resgate, com a 
informação no oficio conta a ser creditada e a ser debitada. 
Transferência entre contas, utilizando o código do oficio onde o sistema deverá carregar as 
informações de depósito, retirada e valor conforme oficio feito. 
Rotina de conciliação bancária com a informação do saldo do banco, do saldo conciliado e 
com opção para cadastramento das movimentações pendentes encontradas no extrato 
bancário e ainda não contabilizadas, podendo esta ser manual ou por importação do arquivo 
do extrato. 
Verificação da conciliação bancária que esteja finalizada, não permitir qualquer 
movimentação anterior à data do fechamento da conciliação; 
Permitir a gestão de Cartas Fianças e ou Seguro-Garantias recebidos pelo setor financeiro 
para fins de licitação e contratação, com o cadastramento completo da informação do 
fornecedor, seguradora, objeto, garantia, datas de inicio e término; 
Emissão de documento de arrecadação ou guia de receita, para ser utilizado a qualquer 
momento e finalidade pelo operador do sistema, permitindo a impressão automática de 
quantas vias forem necessárias, com informações referente ao credor/requerente e conta da 
receita extraorçamentária e ou receitas envolvidas na operação. 
0 sistema não deve permitir emitir qualquer cheque, transferência ou ordem de débito com 
valor superior ao saldo disponível, considerando o saldo do boletim de caixa, deduzido os 
cheques, pagamentos eletrônicos agendados, os ofícios de transferências e ou ordem de 
débitos emitidos e não pagos. 

Emitir sob solicitação os relatórios: 
Permitir a impressão da Data e Hora da emissão dos Relatórios nos relatórios emitidos; 
Permitir a impressão do Usuário, no momento da emissão dos relatórios; 
Boletim Diário da Tesouraria, numerados automaticamente. demonstrando os valores de 
caixa, bancos e aplicações financeiras, bem corno as receitas e despesas pertencentes 
àquele dia de movimentação solicitada, permitindo a impressão diária ou por período definido 
pelo usuário dos dias que tiveram movimentação financeira; 
Movimentação de receitas recebidas, com as movimentações da receita por lançamento e em 
um determinado período a ser escolhido pelo operador. 
Movimentação de despesa paga, com as movimentações da despesa paga por lançamento e 
em um determinado período a ser escolhido pelo operador. 
Relatório de contas a pagar, tendo a opção de emitir por data de emissão dos empenhos e ou 
data de vencimento dos empenhos, e ainda, selecionar as despesas liquidadas, as não 
liquidadas ou todas as despesas, de modo geral e ou de um fornecedor especifico. 
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Relatório de fluxo de caixa, onde conste o saldo da conta conforme boletim de caixa, 
deduzindo os valores de cheques emitidos não pagos, pagamentos eletrônicos agendados, 
ordens de débito e transferências financeiras e demonstre o saldo liquido para ser utilizado. 
Permitir emissão de relação de restos a pagar com a opção de estabelecer uma data limite de 
verificação, que tenha as seguintes informações: nome do credor/fornecedor, ano do 
empenho, número do empenho. valor de restos a pagar processado cancelados, valor de 
restos a pagar não processados cancelados: 
Permitir emissão de relação de restos a pagar com a opção de estabelecer uma data limite de 
verificação, que tenha as seguintes informações: nome do credor/fornecedor, ano do 
empenho. número do empenho, valor de restos a pagar processados pagos, valor de restos a 
pagar não processado pagos: 
Relação das retenções dos pagamentos efetuados, podendo ser emitidos sinteticamente 
(data e valores) e ou analítico (Data, empenho e valor), sendo de um único credor e/ou vários, 
num determinado período definido pelo operador e ainda podendo escolher em qual conta 
bancária houveram as retenções. 
Informe de rendimentos, contendo resumidamente e separado por fornecedor, os valores mês 
a mês de Pagamentos e retenções extraorçamentbria, demonstrando ainda os valores 
liquidos pagos. 
Balancete da Receita Extraorçamentária contendo no minimo as seguintes informações: 

• MOVIMENTAÇÃO 	DAS 	RECEITAS 	EXTRAORÇAMENTARIAS. 
SEGREGADAS POR PLANO CONTABIL 

✓ SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

Balancete da Despesa tendo no minimo as seguintes informações: 
• DOTAÇÃO INICIAL 
• ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO (SUPLEMENTAÇÃO / ANULAÇÃO) 
✓ DOTAÇÃO ATUAL 
✓ EMPENHADO ANTERIOR 
✓ EMPENHADO NO MÊS 
✓ EMPENHADO TOTAL 
✓ LIQUIDADO ANTERIOR 
✓ LIQUIDADO NO MÊS 
✓ LIQUIDADO ATUAL 
✓ PAGO ANTERIOR 
✓ PAGO NO N./1Es 
✓ PAGO TOTAL 
• EMPENHOS A PAGAR 
• MOVIMENTAÇÃO 	DAS 	DESPESAS 	EXTRAORÇAMENTARIAS 

SEGREGADAS POR PLANO CONTABIL 
✓ SALDO FINANCEIRO ATUAL 

Relatório de controle de empenho global ou de empenho ordinário que possua  sub-
empenhos, demonstrando os empenhos. seus respectivos  sub-empenhos, liquidações. 
pagamentos e as anulações dos mesmos. 
Demonstrativo dos Créditos Adicionais 
Demonstrativos dos Créditos Adicionais em comparação com a permissão na LOA para 
suplementações. 
Demonstrativos dos Créditos Adicionais em comparação com o controle percentual por 
legislação e dispositivo legal, conforme parametrização do usuário; 
Demonstrativo dos Créditos Adicionais, demonstrando as alterações ocorridas no 
Planejamento Orçamentários, com as informações até o nível de Programas, Projetos, 
Atividades e ou Operações Especiais; 

26 



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 —  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  

Auditoria Lançamentos Liquidação x Almoxarifado; 
Auditoria Lançamentos Liquidação x Patrimônio; 
Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos, conforme metodologia de cálculo do 
Sistema Audesp; 
Demonstrativo de contas extraorgamentárias 
Emissão de Balancete Financeiro Mensal 
Relatórios para controle da movimentação dos contratos com terceiros e fornecedores 
celebrados pela entidade; 
Relação da despesa por Ordem Cronológica de Pagamentos, permitindo a emissão por 
período e fonte de recursos, apontando se houve quebra da ordem ou se os pagamentos 
cumpriram o determinado pela legislação: 
Relatórios para controle da movimentação dos Processos de despesas das modalidades 
realizados pela entidade; 
Relação de Transferências Bancárias; 
Relação das Cartas-Fianças e ou Seguros-Garantias apresentando data de vencimento e 
outras informações 
Mapa de Conciliação Bancaria, para verificação de contas conciliadas e não conciliadas, 
conforme calendário: 

CONTABILIDADE 
Utilizar Plano de Contas ÚNICO, padronizado conforme o disponibilizado pelo Sistema 
AUDESP (Lei 4.320/64 e alterações) já com as devidas alterações/adaptações para 
atendimento ao Plano de Contas Aplicados ao Setor Público - PCASP (Comunicado SDG 
46/2012 do TCESP); 
Permitir o cadastramento de "Históricos Padrões" para utilização nos lançamentos contábeis. 
Permitir que sejam realizados os lançamentos contábeis de variações patrimoniais de forma 
automática e ou através de lançamentos manuais, informando para cada um, históricos dos 
lançamentos (histórico padrão); 
Permitir a criação pelo usuário do sistema, de lançamentos contábeis múltiplos padronizados 
para serem utilizadas através de um único lançamento simplificado todas as contabilizações 
necessárias; 
Em todos os casos de lançamentos contábeis, o sistema deverá consistir todos os débitos e 
créditos realizados por data e histórico padrão, não permitindo a finalização de lançamentos 
descompensados e ou que não atendam o método das partidas dobradas; 
Possuir cadastramento de notas explicativas para os lançamentos contábeis; 
Emissão de Balancete Contábil: 
Emissão de Diário; 
Emissão do Razão; 
Emissão de Razonete das Movimentações Contábeis, demonstrando todas as contas 
contábeis envolvidas em uma determinada transação, podendo ser diário ou por período 
definido pelo usuário do sistema. 
Demonstração da Execução Orçamentária, conforme anexo 18 das Instruções N.° 02/2008 do 
TCESP: 
Demonstrativo da Divida Flutuante / Realizável do Exercício 
Análise de Balanço - Confirmação do Resultado Financeiro do Exercício 
Emitir os seguintes documentos conforme Lei 4.320/64 e Modelos do Sistema AUDESP 
(adaptados ao DCASP - conforme disposto na Portaria  STN  n° 840/2016) 

✓ Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa por Categoria Econômica 
✓ Anexo 2 - Resumo Gera: da Receita 
✓ Anexo 2 - Natureza da Despesa por Orgão 
• Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária  
sr  Anexo 2 - Consolidação Geral - Natureza da Despesa 

27 



4 A A 

04040110 
11111110"+  

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUt 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  

✓ Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho 
✓ Anexo 7 - Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade 
✓ Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Vinculo 
✓ Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função 
✓ Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 
✓ Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
✓ Anexo 12 - Balanço Orçamentário; conforme SISTEMA AUDESP; 
✓ Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Não Processados, 

conforme SISTEMA AUDESP: 
✓ Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não 

Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP: 
✓ Anexo 13- Balanço Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 
✓ Anexo 13 A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que constituem o 

titulo "Diversas Contas" do Balancete Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 
✓ Anexo 14 - Balanço Patrimonial: 
✓ Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analítica do Ativo e Passivo 

Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 
✓ Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analítica do Ativo e Passivo 

Permanente, conforme SISTEMA AUDESP; 
• Anexo 15- Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme SISTEMA AUDESP; 
✓ Anexo 16- Demonstração da Divida Fundada Interna; 
✓ Anexo 17- Demonstração da Divida Flutuante; 
✓ Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa; 
V Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; 
✓ Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; 
✓ Anexo 18 C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; 
✓ Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida; 
✓ Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Liquido. 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: 
Permitir a geração dos quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal totalmente automatizados, 
em conformidade com os quadros da Secretaria do Tesouro Nacional-STN  e portarias 
vigentes; 
Geração do arquivo em formato XBRL para transmissão ao SICONFI - Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (RGF Quadrimestral), da 
Secretaria do Tesouro Nacional, para transmissão pelo usuário no  site  de declarações do 
S  ICON Fl.  

AUDITORIA ELETRÔNICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS - AUDESP/TCESP: 
Cadastramento dos contratos celebrados para acompanhamento dos mesmos, conforme 
padronização do TCESP, oferecendo para o operador total controle das informações a serem 
prestadas; 
Geração de forma automática dos dados  ern  formato especificado pelo Tribunal de Contas 
para a AUDESP na forma "Isolado", de toda a movimentação contábil. financeira e 
orçamentaria para geração dos dados de cadastro mensal, arquivo conta-contábil e arquivo 
conta-corrente em padrão "XML", para transmissão mensal pelo coletor de dados do Sistema 
Audesp; 
Geração automática de arquivo de "Conciliações Bancárias Mensais" para remessa ao 
Sistema Audesp de todas as contas movimentadas, sendo ainda validadas e bloqueada a 
geração do arquivo padrão "XML" se alguma conta bancária não estiver finalizada para o mês 
de geração; 
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Geração dos Dados de Balanços Isolados, para atendimento do Sistema Audesp no que diz 
respeito a Prestação de Contas Anuais. 
Antes do inicio da geração dos arquivos acima citados, o sistema devera fazer prévia 
auditoria nos dados, evitando o envio de informações incongruentes, inclusive, demonstrando 
em tela para impressão ou não, quais informação necessitam de correção antes do envio ao 
Sistema Audesp; 
Realizar o bloqueio/fechamento mensal no sistema das informações que foram transmitidas 
ao Sistema Audesp. evitando informações em duplicidade e ou alterações de resultados. 0 
bloqueio deverá ser feito automaticamente sem a intervenção do operador do sistema: 

Emitir relatórios, sob solicitação: 
Despesas e Contas Bancárias individualizadas por Fontes de Recursos; 
Relatório da Execução Orçamentária por Fontes de Recursos: 
Despesa empenhada por fontes de recursos, demonstrando as aplicações e variações (Parte 
Fixa e Variável); 
Balancetes de Contas AUDESP, apresentando a saldo inicial, movimentos de créditos e 
débitos e saldos finais, individualizados por conta contábil, referente a um determinado mês 
de geração dos arquivos para a AUDESP. 
Balancetes de Contas AUDESP, apresentando a saldo inicial, movimentos de créditos e 
débitos e saldos finais, individualizados por conta corrente, referente a um determinado mês 
de geração dos arquivos para a AUDESP, detalhando o conteúdo do conta-corrente 
solicitado. 
Extrato bancário com filtro por fonte de recurso, código de aplicação e variação (Parte Fixa e 
Variável); 
Analítico de Fornecedor e de empenhos, com filtro por fonte de recurso, código de aplicação 
e variação (Parte Fixa e Variável); 
Relatório de despesas a Pagar com filtro por fonte de recurso, código de aplicação e variação 
(Parte Fixa e Variável); 
Emitir os relatórios abaixo, em conformidade com os Modelos/Layout de Demonstrativos 
disponibilizados pelo Sistema AUDESP: 

• Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal 
• Relatórios LRF - Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal 
• Relatórios LRF - Demonstrativo da RCL 
• Relatórios LRF - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras 

Orçamentárias 
• Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do  Art.  42 da 

LRF 

EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA OUTRAS ENTIDADES 
Gerar arquivo para a Receita Federal referente ao Manual Normativo de Arquivos Digitais — 
MANAD; 
Por opção do usuário, permitir a geração do arquivo no  layout  definido pelo PRODESP, para 
atendimento da transparència pública e remessa dos arquivos pelo usuário através do 
"validador" do órgão estadual mencionado; 

TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS 
Permitir o atendimento a Lei de Transparência Pública n° 131, de 27 de maio de 2009, a qual 
estabelece regras para a divulgação de informações pormenorizadas das Contas Públicas na  
Home Page  do órgão Público; 
Possibilitar o atendimento ao Decreto n° 7.185 de 27/05/2010, que esclarece e acrescenta 
novas regras quanto a Lei n° 131 de 27/05/2009; 
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Bloquear qualquer alteração no sistema das informações que foram disponibilizados no portal 
de transparência da entidade, evitando informações em duplicidade e ou alterações de 
resultados. 0 bloqueio deverá ser feito automaticamente sem a intervenção do operador do 
sistema; 

INTEGRAÇÃO: 
CONTABILIDADE/ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 
Permitir o empenho automático proveniente da Folha de Pagamento, relativo à contabilização 
do pagamento de pessoal, encargos correspondentes, autônomos cadastrados no sistema de 
Folha de Pagamento. A integração deverá ser para qualquer tipo de cálculo realizado pelo 
sistema de administração de pessoal (Folha Mensal, Férias, Rescisões, Adiantamentos e 
outros); 
Permitir que o operador escolha realizar a liquidação da despesa no momento da realização 
dos empenhos de folha de pagamento; 
No Cadastro de fornecedores, possibilitar a vinculação ao código do funcionário se o mesmo 
for funcionário da Prefeitura. 

CONTABILIDADE/TESOURARIA/PATRIMÔNIO: 
Cadastramento Único de fornecedores; 
Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade de 
CNPJ/CPF verificando a duplicidade no cadastro, apresentado o código do fornecedor/credor 
já cadastrado; 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

As informações deverão ser obrigatoriamente de livre acesso e consulta pública, sem a 
necessidade de cadastramento de usuários ou senhas, em formato de tela de consulta 
interativa para os consulentes. 
As informações disponibilizadas e a forma de carga não deverão envolver qualquer ação dos 
funcionários da entidade, devendo a mesma ser de forma automática. 
Demonstrar as informações institucionais da entidade contendo, brasão, horário de 
atendimento, telefone e endereço. 
Contador de acessos que demonstre no acumulado os acessos gerais e das principais áreas 
como despesas, receitas, recursos humanos, compras e licitações e contas públicas. 
Perguntas frequentes e glossário sobre o órgão ou entidade além de conter as principais 
questões referentes as leis de transparência e acesso à informação. 
Autonomia para criar e nomear diretórios, onde possam ser inseridos documentos nas 
extensões PDF,  Word,  JPG e  Excel.  
Demonstrar Despesas Orçamentárias, detalhando o empenho minimamente com a estrutura 
orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa, modalidade da licitação, fornecedor, 
programa de governo, fonte de recurso, aplicação, número de empenhos, datas de 
pagamentos, número de documentos fiscais e histórico das despesas. 
Pesquisar as Despesas Orçamentárias por período, por unidade orçamentária, programa de 
governo, modalidade licitatória, fornecedor/credor além de escolher por despesas pagas, 
empenhadas ou liquidadas. 
Possibilidade de imprimir os dados do empenho, compartilhar URL e exportar nos formatos, 
CSV, PDF, JPG e TXT. 
Demonstrar Despesa Extra Orçamentária, detalhando o fornecedor, data de emissão, valores 
de débito e crédito e ficha. 
Pesquisar as Despesas Extra Orçamentárias, por período, fornecedor e ficha. 

30 



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
Estado de São Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  

Possibilidade de compartilhar URL e exportar nos formatos, CSV, PDF, JPG e TXT. 

Demonstrar Restos a pagar, detalhando o empenho de restos a pagar minimamente com a 
fungão, subfungão, natureza da despesa, fonte de recurso, aplicação, fornecedor, número de 
empenhos, datas de pagamentos, número de documentos fiscais e histórico das despesas. 

Pesquisar Restos a pagar por exercício origem do restos a pagar, fornecedor, fonte de 
recurso, unidade orçamentária, além de escolher por despesas pagas, empenhadas ou 
liquidadas. 

Possibilidade de imprimir os dados do empenho, compartilhar URL e exportar nos formatos, 
CSV, PDF, JPG e TXT. 
Demonstrar Despesas com Adiantamento e Diárias, detalhando o minimamente o fornecedor. 
número da ficha, unidade orgamentária, unidade executora, função, subfungão, programa, 
ação, natureza, fonte de recurso, aplicação, modalidade, número de empenhos. datas de 
pagamentos, liquidações. 
Para Adiantamento demonstrar ainda o destino e motivo, dados da prestação de contas e 
histórico do adiantamento. 
Para Diárias demonstrar ainda o cargo e histórico da diária. 
Pesquisar as Despesas com Adiantamento e Diárias por período, por unidade orçamentária. 
fonte de recurso, por programa, fornecedor além de escolher por despesas pagas, 
empenhadas ou liquidadas. 
Possibilidade de imprimir os dados, compartilhar URL e exportar nos formatos, CSV. PDF. 
JPG e TXT. 
Demonstrar as Receitas Extra Orçamentárias, minimamente com o código da receita, 
conforme cadastro extraorçamentbrio da entidade, descrição da receita, conta contábil, data 
do movimento, valores creditados, debitados, previstos e receita acumulada. 

Pesquisar as Receitas Extra Orçamentárias por período e classificação da receita. 

Possibilidade de compartilhar URL e exportar nos formatos. CSV. PDF, JPG e TXT. 

Disponibilizar dados dos repasses e transferências recebidos contendo o código do repasse, 
descrição, conta contábil, data do movimento, valores previstos, recebidos e devolvidos, bem 
como o acumulado. 

Pesquisar os repasses e transferências por período e código repasse. 

Possibilidade de compartilhar URL e exportar nos formatos, CSV, PDF, JPG e TXT. 

Demonstrar os dados dos servidores públicos onde serão divulgadas informações sobre os 
servidores da entidade como o nome, matricula, local de trabalho, cargo/função. situação e 
remunerações. 

Demonstrar através de parametrização, caso seja o desejo da entidade. os tipos de cálculos 
de acordo com a ficha financeira da entidade, como por exemplo: 13° Salário, Ferias, 
Rescisão, Adiantamentos e Cálculo Abono Pasep. 

Possibilidade de demonstrar, caso seja o desejo da entidade o recibo detalhado de 
pagamento. 

Pesquisar as remunerações por cargo/função, vinculo, nome e organograma. 

Possibilidade de compartilhar URL e exportar nos formatos, CSV, PDF. JPG e TXT. 
Em licitações e compras demonstrar minimamente, a modalidade da licitação, número do 
processo licitatório, processo administrativo, finalidade/objeto, justificativa, valor do processo 
licitatório, órgão, unidade orçamentária, descrição de itens Material/Serviços, unidade de 
medida, quantidade solicitada, valor unitário, valor total, fornecedor/credor adjudicado. 

Ainda em licitações demonstrar detalhes do empenho vinculado a licitação, com dados da 
emissão da nota contendo: tipo de empenho, data de emissão, valor, número da nota. 
sequencia ano, número de ficha, elemento,  sub  elemento, fonte de recurso, aplicação, 
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variação, fundo, fornecedor, modalidade de licitação, processo, número de contrato, 
convênio, entrega, 
Demonstrar dados dos itens da nota com as seguintes informações: descrição, unidade de 
medida, quantidade, valor unitário, valor total. 
Demonstrar dados da liquidação com as seguintes informações: data e vencimento da 
mesma, tipo de documento, número do documento, data de emissão, valor, responsável. 
Possibilidade de anexar os registros lançados no sistema daquela licitação, como editais e 
contratos. 
Pesquisar as licitações e compras por período, modalidade licitatária, número do processo 
licitatório, ano da licitação, número e ano do processo, objeto/finalidade e registro de preço. 
Possibilidade de compartilhar URL e exportar nos formatos, CSV, PDF, JPG e TXT. 
Divulgar os balancetes demonstrativos de receitas e despesas separados por mês com opção 
de visualizar em PDF e CSV. 
Divulgar os contratos e seus aditivos contendo minimamente a modalidade da licitação, 
número do processo licitatório, número e ano do contrato, vigência do contrato, valor global, 
fundamento legal, número do contrato, data da assinatura, objeto, fornecedor/credor 
adjudicado, CNPJ, valor total, número do processo administrativo, data de publicação, data 
de término. 
Detalhamento da unidade contratante e itens com as seguintes informações: CNPJ, unidade 
orçamentária, descrição de material/serviços, unidade de medida, quantidade, valor unitário, 
valor total. 
Detalhamento dos aditamentos com as seguintes informações: justificativa, datas de inicio, 
fim, assinatura e publicação, nos itens demonstrar o número do contrato, sequência do 
aditivo, valor do aditamento, possuir tipo e número do empenho, a sequência da anulação, 
nota extra, a data de emissão e o valor. 
Pesquisar os contratos por período, modalidade da licitação, número do processo licitatório, 
ano da licitação, número do contrato, ano do contrato, número e ano do processo, 
objeto/finalidade. 
Os contratos provenientes de Licitação ou não, serão apresentados, bem como seus 
aditamentos com a possibilidade de anexar os registros lançados no sistema daquele contrato 
ou aditamento. 
Possibilidade de compartilhar URL e exportar nos formatos, CSV, PDF, JPG e TXT. 

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Manter a base de dados atualizada  corn  as informações pessoais e funcionais, principais e 
acessórias, necessárias à gestão dos Recursos Humanos e ao pagamento do pessoal. 
Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais dos servidores, 
ativos e inativos, próprios ou recebidos em cedência, possibilitando acesso local e externo a 
Informações pessoais e Informações funcionais do servidor desde a admissão ou nomeação 
até a vacância, permitindo o tratamento de diversos regimes jurídicos: celetistas, estatutários 
e contratos temporários; 
Cadastro de qualificação profissional, permitindo informar os seguintes dados: inicio e fim do 
curso, nível do curso, e instituição de ensino. 
Permitir cadastro dos dados de pensionistas informando o CPF, qual o evento  sera  
cadastrado, podendo ainda informar o percentual deste evento, qual  sera  a forma de 
pagamento e podendo ainda determinar o inicio e fim do beneficio. 
Controlar os dependentes de servidores realizando a sua baixa automática na época e nas 
condições devidas, verificando o tipo de regime; 
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Sistema deverá dispor no cadastro de funcionários, incluindo os dependentes e benefícios, 
com número do CPF, constando data de nascimento e de vacinação, certidão de nascimento, 
local de nascimento, escolaridade e outros. 
Controlar o tempo de serviço efetivo, podendo refletir em diversos cálculos como (ATS, Sexta 
Parte e outros), verificando afastamentos que tenham influência na apuração dos períodos 
automaticamente; 
Registrar e controlar a promoção e a progressão funcional dos servidores. 
Controlar evolução funcional podendo ser ela horizontal ou vertical com variação de tempo e 
ainda verificar afastamento que tenha reflexo no período de direito, com emissão de relatórios 
com os servidores que obtiveram a respectiva evolução automaticamente; 
Permitir o gerenciamento do desenvolvimento do pessoal, através de apoiar a administração 
do pessoal disponibilizando informações atuais e históricas dos assentamentos Funcionais e 
da Folha de Pagamento. 
Emitir relatório gerencial, contendo por unidade administrativa, as diversas formas de 
admissão, lotação atual, com seu respectivo salário, podendo ainda ser emitido de forma 
analítica e sintética; 
0 sistema devera controlar automaticamente a quantidade de lançamentos de afastamentos 
conforme parâmetro determinado, ou seja, não permitindo 2 abonadas dentro do mês e 8 no 
ano. Possibilitando a criação de mais 10 afastamentos; 
Prontuário para registro de todo e qualquer informação: portarias, licenças, punições; 
Emissão de Total de Proventos e Descontos, podendo ser escolhidos os eventos, de forma 
analítica ou sintética; 
Permitir registrar leis de concursos públicos com suas respectivas datas de validade; 
Possuir rotina de limitação de valores, mediante parametrização, obrigatoriamente limitar o 
cálculo dos proventos dos servidores a remuneração do prefeito municipal, deputado 
estadual, federal e outros parâmetros definidos em legislação pertinente, com o respectivo 
relatório de valor creditado e a diferença em função da limitação, 
Deverá propiciar a limitação processando de duas formas: 

Reduzindo os valores de forma individualiza. 
Apurando a redução e inserindo em um único evento de desconto do excesso 
verificado na rotina de cálculo. 

FOLHA DE PAGAMENTO 
Controlar e apoiar as atividades referentes ao pagamento de pessoal. 
Processar o pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionista, tratando adequadamente os 
diversos regimes jurídicos, adiantamentos salariais, férias, 13° salário, 14° Salário, inclusive 
adiantamentos, rescisões, pensões e benefícios, permitindo recalculos e ainda possibilitar o 
calculo de 13° e 14°.Serem feitos no mês de aniversário; 
Processar calculo de férias, abcnos de férias, observando o regime contratual e seus 
respectivos percentuais com verbas d;stintas conforme os regimes; (CLT e  EST),  com 
eventos diferenciados por regime; 
Emitir etiquetas de anotações de gozo de férias, cesta básica, reajuste salariais; 
Possibilitar fazer manutenções nos dias de direitos de férias e licença prêmio, podendo 
ajustar saldos em períodos aquisitivos anteriores. 
Processar cálculo de licença prêmio, com o controle dos dias de direito, deduzindo ou não os 
afastamentos por regime de contratação; (CLT e  EST)  
Controlar de forma automatizada os dias de direitos a gozo de férias observando suas faltas e 
ausências, conforme regime de contratação; (CLT,  EST)  
Emitir relatório por unidade administrativa informando por funcionário o período aquisitivo de 
férias, saldo de férias e data do inicio das últimas férias gozadas; 
Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais e 
ainda por evento, sendo em percentual, ou valor; 
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Possuir rotina que permita controlar e ajustar valores de modo a satisfazer limites de piso, ou 
seja servidor que recebem abaixo do salário minimo do município, onde o sistema deverá 
possuir uma rotina de cálculo automática para complemento deste valor. 
Permitir a utilização ou não de centro de custo e situação funcional; 
Gerar automaticamente os valores, relativos aos benefícios dos dependentes tais como salário 
família e auxilio creche; 
Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para previdência, 
IRRF, FGTS, gerando os arquivos necessários para envio das informações ao órgão 
responsável; 
Automatizar o cálculo de adicionais por tempo de serviço e a concessão, observando 
percentuais diferenciados, conforme regime contratual, com verbas distintas e com a 
possibilidade de impressão dos funcionários que no mês adquiriram o beneficio após calculo 
da folha; 
Permitir cadastrar autônomo, bem como suas respectivas remunerações mensais recebidas, 
fazendo suas retenções (INSS, ISS, IRRF) de forma automática, podendo ser acumulativa, 
com emissão resumo p/empenho; 
Possuir rotina de cálculo de rescisões contrato de trabalho com a possibilidade de ser 
individual ou coletivo e ainda podendo haver cálculo de rescisão complementar; 
Dispor obrigatoriamente no sistema rotina que permite o cálculo de RRA, imposto de renda na 
fonte de rendimentos 
Recebidos acumuladamente, conforme previsto nas Instruções Normativas 1127, 1145, 1170 
e 1215 da Secretaria da 
Receita Federal, lançando de forma automática o valor a ser descontado em folha de 
pagamento. 
Gerar as informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos Pagos, nos 
padrões da legislação vigente, incluído autônomo (DIRF); No momento da geração imprimir 
relatório com valores. 
Emitir relatórios que detalhem por entidade beneficiária ou seja, valores de previdência com 
os valores patronal/retidos por funcionário, determinando o tipo de regime previdenciário 
RGPS/FGTS ou RPPS. 
Emitir relatórios de encargos sociais dos regimes (RPPS e RGPS), incluído os autônomos e 
com suas respectivas guias para recolhimento, onde possa emitir com valor de passivo 
atuarial, podendo ainda incluir possíveis compensações; 
Emissão de relatórios de prontuários, por tipo, por data, por funcionários e outras formas de 
agrupamentos; 
Emitir relatórios de folha de pagamento de meses anteriores mantendo históricos dos 
funcionários do referido mês como (c/c, secretaria e outros); 
Emitir folha de freqüência observando a data de fechamento, demonstrando os sábados, 
domingos e feriados. 
Emitir relação de dependentes com a possibilidade de escolha do tipo de dependentes, 
observando a idade dos filhos: 
Emissão de relatórios bancários de todos os tipos de cálculos (inclusive autônomos e 
pensões judiciais), podendo ainda ser agrupados por banco; 
Emitir relação de quadro de vagas; 
Emitir planilha de lançamentos permitindo a escolha dos eventos que irão compor a planilha; 
Emitir relatório das evoluções funcionais ocorridas por período, podendo ainda parametrizar a 
emissão do relatório após cálculo mensal; 
Emitir relatório das substituições funcionais ocorridas por período; 
Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: admitidos e demitidos; 
Registrar os atos de elogio, advertência e punição aos servidores dentro do cadastro. 
Emitir certidão por tempo de serviço, podendo incluir vínculos anteriores e também com 
modelo especifico da contratante do tipo doc; 
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Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária dos bancos: 
(Banco do Brasil, CEF,  Santander,  Bradesco, Sicredi e Ita6), com inclusão de pensões 
judiciais e rescisões, podendo ainda ser do tipo conta a débito, possibilitando ainda gerar por 
nível salarial, ou faixa liquida. 
Gerar informações SEFIP, incluído autônomo e compensações financeiras. 
Possibilitar cálculo de adiantamento salarial, por datas para os mesmos funcionários várias 
vezes no mês, controlando o seu respectivo saldo; 
Gerar arquivo de CADED, obedecendo o  layout  do ministério do trabalho, com opções de 
geração diariamente/mensalmente; 
Possibilitar inclusão de informações de múltiplos vínculos empregaticios, devendo agrupar os 
cálculos previdenciário e de IRRF e calcular o IRRF, de forma que ele possa ser demonstrado 
nos vários cadastros existentes ou ainda em um único cadastro conforme parametrização, 
e ainda com a possibilidade de incluir autônomos; 
Anexo 19(Antigo Anexo V, do tribunal de Contas); com exportação p/Excel 
Emissão ficha cadastral completa, com inclusão fotos, com seus respectivos dependentes, 
podendo incluir vínculos anteriores, e os históricos financeiros que o servidor obteve dentro 
do órgão. 
Possuir simulador de aumento salarial, permitindo determinar o percentual a ser simulado. 
Podendo visualizar o resultado em tela; 
Permitir cálculo de Vale Transporte, com a possibilidade de escolha de data de apuração 
dentro do mês ou por data de fechamento da folha; 
Emissão de recibo de entrega de vale transporte; 
Emissão de solicitação de vale transporte; 
Emitir resumo para empenho, por tipo de calculo de diversas formas como: 
Geral, por departamento, por grupo de empenho e local de trabalho, com exportação 
automática para o sistema contábil quando for integrado; 
Emitir Comparativo de Folha de Pagamento, permitindo a possibilidade de inserir um 
percentual para verificação de diferença de um mês para outro, com opção do bruto ou liquido 
Possibilitar inclusão de fotos, podendo ser inserida de forma individual ou geral; 
Permitir armazenamento de documentos digitalizados, por funcionário. 
Emissão da Guia de recolhimento de contribuição Sindical, demonstrando vários sindicatos. 
Permitir demonstrar no relatório de ficha cadastral completa, para vinculo de pensão por 
morte, demonstrar quem é esposa (o) falecido. 
Possuir rotina que demonstre memória de cálculo, com sua representação matemática, 
(Adição ou subtração) seus eventos incidentes, para os proventos e descontos, emitindo o 
relatório com as composições de cálculo. 
Possibilitar auditoria para verificação de atividades dos operadores da folha por período, por 
usuário e ainda por tipo de operação (inclusão, alteração, exclusão e consulta); 
Possibilitar fazer manutenção de cálculos com inclusão ou exclusão de eventos ou ainda 
alterar valores de eventos com o recalculo automática dos encargos sociais, podendo 
bloquear para nova alteração: 
Calcular de forma automática diferenças salariais em virtude de reajustes salariais ocorridas 
em meses anterior, podendo escolher sobre quais eventos vão incidir as diferenças; 
Gerar o arquivo para SISCAA; 
Gerar planilhas de autoria do Ministério de Previdência: Anexo VI, VII e VIII. 
Controlar empréstimos consignados, mantendo históricos. 
Gerar automaticamente o resumo para empenho de autônomos, podendo haver datas 
diferenciadas por autônomo, contemplado também a parte da empresa; 
Emitir relação de funcionários em substituição, contendo nome, organograma, função, salário, 
data inicial e data final; 
Emitir relação de eventos digitados ou calculados, contendo nome, código do evento, 
descrição do evento, base de calculo, valor do evento, podendo escolher a ordem de 
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impressão, por funcionário, organograma, função e vínculos e ainda a possibilidade de 
escolher data inicial e data final; 

eSocial  
QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 
Gerar arquivo no formato .TXT, contendo dados cadastrais como PISPASEP, CPF, NOME e 
DATA DE NASCIMENTO, para cruzamento de dados, junto ao CNIS (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais) 
Possuir rotina que permita importar arquivo de retorno da qualificação cadastral para 
levantamento dos dados cadastrais. 
Emitir Relatório de Qualificação Cadastral com as seguintes condições: 

• Posição Atual 
• Funcionários sem Restrições 
v Funcionários com Restrições 
• Funcionários pendentes de Retorno 
✓ Servidores pendentes de Geração 

AUDESP Atos de Pessoal - Fase  III  
Cadastro de Atos Normativos; 
Cadastro de Agente Público; 
Cadastro de cargos bem como os históricos de vagas constando desde a criação, aumentos 
e reduções, até sua extinção; 
Cadastro de Funções; 
Quadro de Pessoal atribuindo a cada cargo número de vagas Total, número de vagas 
Providas e Não Providas; 
Cadastro de Lotação e seus históricos de Agentes Públicos; 
Geração dos arquivos de remessa em atendimento a exigência do Atos de Pessoal; 
Gerar arquivos de remessa definido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no 
formato XML para atendimento ao Módulo Atos de Pessoal e Fase Ill dos seguintes arquivos: 

✓ Arquivo XML de Atos Normativos 
✓ Arquivo XML de Agentes Públicos 
✓ Arquivo XML de Cargos 
• Arquivo XML de Funções 
✓ Arquivo XML de Lotação de Agentes Públicos 
✓ Arquivo XML de Quadro Pessoal 
✓ Arquivo XML de Verbas Remunerat6rias 
• Arquivo XML de Aposentados e Pensionistas 
✓ Arquivo XML de Folha Ordinária 
✓ Arquivo XML de Resumo da Folha 
.7  Arquivo XML de Folha de Pagamento Ordinária 

Possuir rotina de importação de dados de histórico de lotação, demonstrando em relatório no 
sistema, todo histórico já armazenado pelo tribunal de contas. 
Permitir controle de envio dos arquivos para audesp, controlando o  ID  do arquivo enviado 
anteriormente. 
Permitir emissão de relatório de conferência no ato da geração dos arquivos, bem como 
rotina que permita a emissão a qualquer tempo dos relatórios de conferência de todos os 
arquivos gerados da Fase  III  do Atos de Pessoal. 

PATRIMÔNIO  
INTEGRAÇÕES DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO: 

✓ Possuir Integração com o Módulo de Gestão Orçamentária e Contábil, permitindo o 
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Cadastramento Único de Fornecedores, obrigando o preenchimento dos campos de 
Identificação e Tipo, conforme Projeto AUDESP, verificando a validade do 
CPF/CNPJ informado, visando à integração aos módulos. 

,/ Possuir Integração com o Modulo de Gestão Orçamentaria e Contábil, permitindo a 
vinculação da Classificação dos Bens aos Planos Contábeis PCASP, bem como aos 
Planos de Depreciação, conforme nova Legislação Contábil. 

Possuir Integração com o Modulo de Gestão Orçamentária e Contábil, exigindo a 
vinculação dos Empenhos emitidos ao Cadastro da Aquisição dos Bens, trazendo 
automaticamente o Fornecedor e os dados da Nota Fiscal, que já deve estar liquidada 
no sistema Contábil. 

Permitir o Cadastro da Classificação de Bens, sendo divididos em Bens Moveis, Imóveis, 
Natureza Industrial, permitindo o Controle individual de cada Grupo de Bem. 
Permite parametrizar o Cálculo de Depreciação dos Bens, por Tipo de Bem ou por Bem 
Individual, informado o penado que  sera  efetuado o cálculo (conforme Legislação deverá ser 

Mensal), a vida  OW  do Bem (estimativa dos meses de Durabilidade) e valor Residual em 
percentual (valor que se espera obter após a vida útil do bem). 
Permitir o Cadastro do Motivo da Desincorporagão do Bem. 
Permitir o Cadastro do Motivo de Manutenção do Bem. 
Permitir o Cadastro dos Locais, amarrando-os com o Responsável, podendo ser vinculado a 

cada Local, vários  Sub-Locais para melhor controle da localização física dos Bens. 
Permitir Cadastro de Doadores e Seguradoras para Controle dos Bens Patrimoniais. 
Possuir controle do Saldo Financeiro do Empenho ao fazer a vinculação do mesmo na 
Aquisição do Bem, não permitindo Patrimoniar um Bem, com valor Maior que o Empenho ou 
Nota vinculado. 
Permitir o Cadastro dos Tipos de Incorporações a realizar no Controle Patrimonial. 
Tela para o lançamento das Incorporações dos bens Localizados durante o Inventário que 
não se encontram cadastrados no sistema, permitindo lançar Único Bem ou Vários, desde 
que sejam de um mesmo Grupo, independente do Local a Incorporar, constando Valor Total 
para conferência do lançamento. 
Única Tela para Efetivação dos Lançamentos inerentes aos Bens, sendo Aquisição, 
Incorporação, Baixa, Reavaliação de Valor (permitindo que a Reavaliação seja realizada em 
Grupo, utilizando os filtros Tipo de Bem e Bens, aplicando o valor de Reavaliação e o Estado 
de Conservação), Transferência,  Saida  para Manutenção, Retorno de Manutenção e 
Depreciação. 
Permitir o Arquivamento de Documenios relativos ao Bem. 
Permitir que seja Excluido  urn  Movimento, inserido erroneamente, permitindo retornar a 
situação anterior, sem prejuízo aos demais movimentos efetuados, por ordem decrescente de 
Data, desde que o fechamento mensal não tenha sido encaminhado ao Projeto Audesp. 
Tela para Consulta de Bens permitindo filtrar os dados por Período de 
Aquisição/Incorporação, Faixa de Bens, Fornecedor, Nota Fiscal, Ordem de Compra, 
Empenho, Grupo do  Bern,  Tipo do Bem, Local e/ou Estado de Conservação, sendo os 
campos filtro de refino da pesquisa. 

Estado de São Paulo 
Pie nirio Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  
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Tela para Consulta de Bens através do Número da Nota Fiscal, possibilitando filtrar por 
Período, Fornecedor e Nota Fiscal especifica. 
Tela única para emissão de Relatórios de Bens por Grupo, Tipo, Local, Fornecedor, Data de 
Aquisição, Data de Baixa, permitindo filtrar as informações por Período de 
Aquisição/Incorporação, Ativos, Baixados, Com ou Sem Valor, ou ainda por determinada 
Descrição. 

Relatório de dados para Lançamento Contábil, permitindo a impressão por Plano Contábil 
PCASP, possibilitando a seleção de Grupo de Bens, impressão do Relatório por Período com 
Movimentos atualizados até a data informada. 
Etiquetas com Identificação do Bem, apresentando o Código e Descrição do Bem, Local onde 
está alocado, Número da Nota Fiscal de Aquisição e Valor Atual do Bem. 
Impressão de Etiquetas com Código de Barras, apresentando o Código, Descrição do Bem e 
o Código de Barras correspondente ao mesmo, caso haja algum bem sem identificação 
durante o inventario. 
Termo de Envio de Bem para Manutenção, a partir do Período de Movimento e/ou 
Fornecedor, permitindo escolher único Bem ou vários, trazendo no Relatório o Local do Bem 
a ser Retirado, Motivo da Manutenção, Responsável pelo Bem, Dados da Empresa que fará a 
Manutenção, sendo as informações atualizadas até o período informado. 
Termo de Devolução de Bem em Manutenção, a partir do Período de Movimento e/ou 
Fornecedor, permitindo escolher único Bem ou vários, trazendo no Relatório o Local para o 
qual o Bem deverá ser Devolvido. Resumo do Conserto realizado, Responsável pelo Bem, 
Dados da Empresa Responsável pela Efetivação da Manutenção, sendo as informações 
atualizadas até o período informado. 
Tela de Acompanhamento de Todas as Atividades realizadas pelos Usuários do Sistema, 
permitindo filtrar por Período, Palavra Chave, Tipo de Operação, Usuário, apresentando como 
dados da Consulta a Data do Movimento, Tipo de Operação. Usuário, Estação de Trabalho 
utilizada para a execução das tarefas e comando executado no sistema. 
Emitir Relatório da Movimentação Detalhada dos Bens, permitindo filtrar por Período, 
agrupando por Responsável/Local, ou por Numero de Tombo e Data de Tombamento, ou por 
Palavra Chave e Tipo de Movimento. 
Emitir Relatório dos Bens Adquiridos/Incorporados por Período, permitindo filtrar apenas 
Movimentos de Aquisição ou de Incorporação ou Ambos. 
Emitir Termo de Responsabilidade trazendo o Responsável automaticamente do Cadastro de 
Locais. Código. Descrição e Valor do Bem, permitindo agrupar por Responsável ou por 
Local/Sub-Local, podendo ser Impresso individualmente ou por Grupo de Bem, para 
conferencia dos bens em cada Local. 
Permitir que seja Anexada uma ou mais Fotos de identificação a cada Bem, permitindo assim 
o controle do Estado de Conservação dos bens. 
Permitir que seja alterada qualquer informação do Cadastro da Aquisição/Incorporação de um 
Bem, desde que o fechamento mensal não tenha sido enviado ao Audesp, para ajustes de 
informações inseridas erroneamente ou de forma incompleta. 
Conta Corrente do Bem, permitindo filtrar um Único Bem ou uma Faixa de Bens, trazendo 
toda a Movimentação pertinente a cada Bem. 
Ficha cadastral do Bem, trazendo todos os Dados Cadastrais, Valor, Data de 
Aquisição/Incorporação, Data e Valor do Ultimo Movimento realizado, permitindo filtrar por 
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Faixa de Bens ou Período de Aquisição, permitindo a impressão de um único Bem por pagina 
ou sequencial. 
Ficha de Inventário do Bem, trazendo todos os dados cadastrais do Bem, uma Imagem para 
Identificação do Bem (quando houver), e dados para preenchimento da Cotação a ser 
realizada (Fornecedores, Valor de Cotação e Média de Valor para Reavaliação). 
Termo de Transferência de Bens, apresentando o Local Anterior e o Local de Transferência 
do Bem, a Descrição e o Valor de cada Bem, a Assinatura dos Responsáveis do Local, 
permitindo filtrar por período de Transferência, trazendo as informações atualizadas até a 
data informada. 
Termo de Baixa de Bens, para que possa ser emitido no fechamento do Inventário para os 
Bens Não Localizados ou Inserviveis, apresentando o Local onde o Bem se encontra, os 
Dados Cadastrais do Bem, a Data e o Motivo de Baixa, a Assinatura do Responsável pelo 
Patrimônio, permitindo Filtrar por Período de Baixa, trazendo as informações atualizadas até 
a Data informada. 
Relatório de Inventário, permitindo filtrar os Bens Com e Sem Foto, permitindo Agrupar por 
Plano Contábil e por Local e  Sub-Local dos Bens, possibilitando a impressão do Relatório 
com Data de Emissão Anterior a Data Atual, carregando os movimentos atualizados até a 
data informada. 
Relatório de Bens no Plano Contábil, exibindo a impressão por Plano Contábil PCASP, 
possibilitando a seleção de Grupo de Bens, podendo filtrar por Período, trazendo os 
Movimentos atualizados até a data informada, exibindo o valor Atual do Bem. 
Possuir relatório para controle das Notas de Empenhos ainda não lançadas no Patrimônio, ou 
aquelas que ainda possuem Saldo para lançamento, nos casos de lançamentos parciais. 
Emissão de relatório de Cadastro dos Tipos de Bens, permitindo a visualização de todos os 
Bens vinculados a cada tipo de bem, e também a que Plano Contábil este Tipo de Bem esta 
amarrado, facilitando desta forma a conferência dos Bens durante o Inventário. 
Emissão de relatório de Bens Reavaliados e Não Reavaliados, para controle de Inventário 
físico, auxiliando o usuário a analisar os Bens que já foram trazidos a valor justo e os que 
ainda precisam de reavaliação. 
Emissão de relatório de Bens Depreciados, permitindo filtrar mês inicial e Final de 
Depreciação e por Bens, podendo agrupar por Grupo de Bens, Classificação de Bens ou por 
Bem, trazendo no relatório impresso, Data de Movimento, Data de Depreciação, Valor 
Depreciado e Valor Atual do Bem. 
Emissão de Relação de Inventário com a opção de impressão de Ficha de Inventário para 
anotações do Estado de Conservação dos Bens durante o Inventário. 

LEGISLATIVO  
Objetivo: O Sistema deverá manter o controle sobre os documentos utilizados pelo 
Legislativo, desde a sua entrada na Casa Legislativa até o encerramento do processo e 
arquivamento, permitindo principalmente o controle de entrada de acordo com regimento 
interno, a padronização dos textos, busca rápida do documento, controle de sua 
tramitação, emissão de ofícios automáticos ou manuais e, após sessão facilitar a geração 
de ata da sessão, alem de facilidades de edição, cadastramento de leis e de sua situação 
e consultas, bem geração de relatónos. 

Recursos Operacionais: 
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Permitir cadastramento de Legislaturas com Número da  Legislature,  Data inicial e final do 
mandato; 
Permitir cadastramento dos Partidos  Politicos  com respectivas siglas, número eleitoral e 
sua descrição; 

Permitir controle de horário de entrada de matérias legislativas em relação ao envio da 
matéria para a sessão de acordo com o regimento interno da Câmara; 

Permitir o controle de quantidade de proposituras que serão enviadas a sessão; 

Permitir Protocolo Eletrônico de Documentos via autenticadora por meio de impressão 
e/ou etiquetas; 

Permitir emissão de comprovante de Abertura do Protocolo com código de barras para 
ser entregue ao Requerente e/ou Etiqueta com os dados do Protocolo; 

Permitir a consulta dos Protocolos em um terminal disponível para os munícipes, através 
do Código de Barras do Protocolo. Apresentando todos os dados cadastrais do Processo 
e toda movimentação deste. 

Permitir a emissão de alertas de protocolo de proposituras; 

Permitir emissão de etiqueta adesiva de identificação (descrição da câmara, com n° de 
protocolo, data e usuário) para ser colocada na capa ou pasta do documento; 

Permitir numeração automática de processos, através de parametrização com contadores 
por sessão legislativa, por legislatura, por tipo de propositura, com a opção de não 
reinicializar a numeração para facilitar a tarefa do usuário; 

Permitir na numeração automática de processos a impressão do documento anexado; 

Permitir o cadastro de modelos de documentos para ficarem disponíveis para outros 
usuários do Sistema (Indicação, Requerimento, Projeto, Moção, Parecer, Emenda, 
Subemenda, substitutivo.), facilitando a elaboração de novos documentos, principalmente 
aqueles utilizados com muita frequência permitindo que os documentos a serem 
protocolados sejam numerados sem que exista a necessidade do usuário abrir o 
documento e inserir o n° do protocolo, autor, descrição da propositura e data do 
protocolo; 

Permitir o controle automático de proposituras e documentos através de Protocolo, Data, 
Número do Processo, Autor. Ementa, Destinatários (tramitação) e texto; 

Permitir o cadastramento de tipos de proposituras, proposituras e Diversos Documentos 
como: Oficio, Indicação, Requerimento, Projetos (Lei, Lei Complementar, Resolução, 
Decreto, PELO), Ata de Sessão, Moção, Audiência Pública, Pareceres, Autógrafo, 
Emendas, Atestados, Atos (Presidência e Mesa), Certidões, Portarias, Documentos 
Diversos. Além disso, é necessário que permita o arquivamento do arquivo de texto de 
cada documento em texto e ou imagem; 

Permitir o cadastramento de sessões plenárias com numeração automática das sessões 
a partir do tipo de sessão a ser realizada permitindo cadastrar a data da sessão, horário 
de inicio, horário de término, tipo de midia e justificativa; 

Permitir cadastramento e vinculação de Emendas, Redações, Substitutivos, Autógrafo e 
Pareceres aos projetos e outras proposituras (Controlado por Número do Processo, Data, 
Autor, Ementa, documentos anexados) para que possam tramitar em conjunto ou 
independentes um do outro. Além disso, é necessário que permita o arquivamento do 
arquivo de texto de cada documento em texto e ou imagem; 
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Permitir cadastramento de local de visita com os campos código e descrição do local de 
visitação com opção de manter histórico dos locais permitindo coloca-lo como inativo; 

Permitir controle de visitantes com campos nome, CPF (CNPJ), telefone, endereço, 
bairro, estado, cidade,  e-mail, site,  sexo, opção de foto e permitir integração com o 
modulo dos vereadores para cadastramento dos visitantes como eleitores além de 
manter o histórico das visitas e sem a necessidade de redigitação de dados; 

Permitir o registro da vista do munícipe a Casa Legislativa propiciando o registro de 
atendimento ou não por data e hora de visita; 

Possuir rotina que não permita sair do sistema enquanto houver visitantes sem registro 
de saída propiciando ao usuário controle das entradas e saídas; 

Permitir a emissão de etiqueta para crachá para identificação do visitante durante sua 
permanência nas dependências da Casa legislativa; 

Para gestão do Controle de Acesso a casa o aplicativo deve permitir consulta, impressão 
e a emissão dos seguintes relatórios: 

Relação de Locais de Visita cadastrados; 

Relação de Visitas por local por período com opção de selecionar os locais 
desejados; 

Controle de prazos para encaminhamento do documento por dias úteis, processual e dias 
corridos e controle de prazos de urgência do executivo permitindo o cálculo automático 
do retorno (do documento) (configurada a partir do tipo de propositura e do destinatário), 
visando acompanhamento dos andamentos dos documentos dentro e fora da Câmara, 
permitindo o controle total dos recursos dentro dos prazos regimentais. 

Permitir o controle interno dos prazos regimentais das Comissões de acordo com os 
cargos (Presidente, Vice-Presidente, Relator, Membro) que compõem a Comissão e os 
prazos de cada um deles e suas responsabilidades (Avocar ou Designar, Prorrogação de 
Prazo, Exarar Parecer, Suspensão de Prazo, Cancelamento, Para Assinatura) e os 
prazos respectivos para cada situação conforme regimento interno para realizar o calculo 
automático para o prazo de resposta. Para que os usuários possam realizar o controle 
dos prazos o aplicativo deve permitir a emissão de Relatório dos Vencimentos de prazos 
por Comissão trazendo o processo, a data limite da comissão, a ementa\assunto o cargo 
a data de recebimento, data de prazo para resposta, a situação (Avocar ou Designar, 
Prorrogação de Prazo, Exarar Parecer, Suspensão de Prazo, Cancelamento, Para 
Assinatura) e o despacho. 

Possibilitar o Controle vencimento de prazos por período de Vencimento, trazendo o 
Relatório Automaticamente ao efetuar o  Login;  

Permitir o arquivamento da imagem digitalizada dos documentos nos itens a serem 
cadastrados; 

Permitir o cadastro de Locais de Arquivamento contendo o número de caixa, data do 
arquivamento, tipo de documento, conteúdo e prateleira. 

Permitir a realização de reabertura das proposituras com os filtros, por tipo de 
propositura, por propositura, por numero e ano; 

Permitir que seja efetuado o cadastramento de tipos de quorum, tipo de votação por 
propositura e o cadastramento de regimes de tramitação utilizados no regimento interno 
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da Casa Legislativa e configurar o tipo de controle do prazo por proposituras de acordo 
com o regime mencionado no regimento interno; 

Permitir o cadastro de Logradouros e bairros; 

Permitir o cadastramento de tratamentos de acordo com os cargos como o tratamento, o 
vocativo, e endereçamento; 

Permitir pré-cadastramentos dos locais para tramitação de processos sem duplicação, 
obtendo o controle sobre a visualização dos locais permitidos de acordo com as 
parametrizações de cada usuário cadastrado. Existe também a opção de inativar os 
locais que não serão mais utilizados pra tramitação para que seja mantido o histórico das 
tramitações. Configurar as permissões de cada usuário cadastrado, para realização de 
tramitação de processos por locais com controle sobre a visualização dos locais 
permitidos de acordo com usuário. 

Permitir anexar e ou scanear documentos para cada encaminhamento do processo; 

Possuir e permitir na mesma tela, realizar a tramitação de um único processo ou de 
vários desde que sejam para o mesmo local, com controle sobre a visualização dos locais 
permitidos de acordo com as permissões de cada usuário cadastrado, demonstrando o 
usuário que enviou e o usuário que recebeu, juntamente com a data de envio e de 
recebimento. Visualizar todos os andamentos, instruções do projeto, passagens em 
plenário, documentos acessórios, processos vinculados e possuir a opção de pesquisar 
por tipo de propositura. número e ano as matérias constantes no local. Permitir na 
mesma tela: 

A emissão de comprovante de recebimento individual e em grupo de processo, 
após realização da tramitação das proposituras para outro local, demonstrando: as 
proposituras tramitadas, as ementas, o local de origem, o local de destino e o despacho; 

0 cadastro, junto ao Projeto. de Pareceres, Ofícios, Emendas, Subemendas, 
Substitutivos, Autógrafos. Vetos, Atas, Relatórios e outros documentos relacionados ao 
processo (Controlado por Número do Processo, Data, Autor. Ementa, documentos 
anexados); 

Permitir a emissão de alertas de processos Tramitados de acordo com as permissões de 
locais configuradas; 

Permitir a realização de consultas na mesma tela que podem ser recuperados (exibidos) 
tanto na tela como na impressora, permitindo: Consultar por período, por processo 
administrativo, por destinatário, por tipo de propositura, propositura, número da 
propositura, por ano, sessão, tipo sessão, ano da sessão realizada, por situação. por 
assunto, por ementa, por classificação, se esta arquivado e se tornou norma jurídica (lei. 
decreto, resolução). E visualizar a lei com a utilização de um ou vários dados em 
conjunto, com a opção de visualização na tela do(s) resultado(s) do(s) item(s) que 
retornaram da consulta com os seguintes campos: local do tramite, a data do movimento, 
o despacho, a data de recebimento, o usuário de recebimento e impressão. Permitir a 
visualização na tela do(s) resultado(s) do(s) item(s) que retornaram da consulta e a 
impressão com visualização na tela com os seguintes campos: processo, autor, ementa, 
trâmites com os despachos, n° do autógrafo, n° da Legislação, data de Promulgação e 
data de Publicação e gravar os relatórios solicitados em arquivo do formato doc, pdf, xis, 
txt, e html: além de permitir consultar em uma mesma tela projetos em andamento, que 
estão arquivados, que forem aprovados, retirados. Validar a emissão de relação do 
Projeto desde o protocolo até a transformação em norma jurídica, exibindo a visualização 
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em tela e impressão. além das seguintes informações: Número de Processo, tipo de 
documento, data, autoria, visualização de todo o histórico de trâmite do processo, 
processo vinculados, número do autógrafo, data do autógrafo, data de promulgação, data 
de publicação, número da lei; 

Permitir a instrução na mesma tela de vários projetos de acordo com o regimento interno, 
permitindo ao usuário informar quorum, processo de votação, número de votações e 
prazo de tramitação e comissões, que devem emitir pareceres bem como permitir anexar 
\scanear documentos a partir desta instrução o aplicativo deve fornecer um relatório de 
pareceres faltantes com base na definição das Comissões que devem apresentar 
pareceres nos projetos em tramitação; 

Permitir vinculação após o protocolo e numeração automática de documentos de uma 
determinada sessão para que o'sistema possa gerar o roteiro, documento que será lido 
durante a sessão, contendo tipo propositura, propositura, número do processo, ementa, 
despacho, e textos a serem cadastrados na base de dados de acordo com cada matéria; 
A sequencia dos documentos no roteiro deve ser parametrizado pelo usuário do sistema, 
podendo a qualquer moMento ser alterada sem a necessidade de solicitar a empresa 
licitada a alteração desta sequencia; 

Permitir realização na mesma tela do acompanhamento da sessão onde será informada 
em cada documento, qual providência foi tomada, se foi apenas lido, se foi votado qual 
tipo de votação e como foi o resultado e ter a opção de gerar folha de votação para 
verificação de votação e nesta tela os documentos devem ser trazidos na mesma ordem 
do roteiro da sessão para facilitar a informação do acompanhamento de cada documento; 

Permitir a geração de ofícios (com numeração automática. data, tratamento de acordo 
com a função exercida do destinatário) a partir de modelos com informações pré-
cadastrados das proposituras que exigem emissão de ofícios de acordo com a rotina da 
Câmara e através de configuração, com informações das matérias que forem solicitadas 
em uma mesma tela, permitindo a emissão de Relação de Ofícios Enviados por Sessão 
Legislativa, por Período e por Número, contendo nos campos o n° de oficio enviado, 
destinatário, assunto e a data de emissão; 

Permitir um controle especifico com a geração de autógrafos desde a elaboração do texto 
(baseado na cópia do projeto, substitutivo ou redação final), envio através de oficio e 
controle de prazos; 

Permitir geração da Ata a partir de modelos com informações pré-cadastrados com a 
opção de alterá-la; 

Consultas e relatórios utilizando a classificação e o assunto (pré-cadastrados) do 
documento por período; 

As consultas e recuperação dos documentos podem ser feitas por parte do texto, por 
período, em qualquer outro campo que tenha sido digitado e gravado durante a fase de 
edição; 

Permitir a emissão de uma capa de processo com os campos tipo de propositura, 
propositura, processo, autor, data de abertura, ementa; 

Permitir o cadastro de Leis Municipais, Leis Complementares Municipais, Resoluções, 
Decretos Legislativos, Emenda á Lei Orgânica (Controlados por Número, Data, Assunto, 
Resumo, Classificação, Texto e situação), informando seu  status  atual e criando  links  
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para aceso ás Leis alteradas e ou revogadas. Além disso, é necessário que permita o 
arquivamento do arquivo de texto de cada documento em texto e ou imagem; 

Permtir o cadastramento dos seguintes itens: Atos da Mesa Diretora, da Presidência, 
Portarias, Instruções e Ordens de Serviço; 

Permitir numa mesma tela, consultar se o projeto que se tornou norma juridica (lei, 
decreto, resolução) e visualizar o projeto e todo o seu tramite e as alterações por outras 
leis; 

Permitir que consultas e a visualização da legislação possa ser realizada por número da 
lei, assunto (ementa), parte do texto, data de promulgação, data de publicação, situação. 
0 resultado das consultas descritas acima pode ser recuperado tanto na tela como na 
impressora com os seguintes campos: data de Promulgação, data de Publicação, n° da 
Lei, assunto, ementa, projeto de lei que originou e autoria e leis que alteram; 

Permitir consulta e impressão e a emissão dos seguintes relatórios: 

Permitir a emissão de relação das Leis promulgadas por Natureza; 

Permitir a emissão de quantidade de normas promulgadas por sessão  legislative; 

ill. 	Permitir a emissão de Relação de Leis (ordinárias, complementares) como 
também de Decretos e Resoluções por natureza de acordo com classificação 
parametrizada no sistema ; 

Deverá possuir a opção de exportar em pdf; rpt; html; xis; doc; doo evitável; rtf; txt; 

Cadastro genérico de Entidades, Associações, pessoas, por nome, endereço,  e-mail, site,  
representante, telefone, data de atualização, divididas por classe, tratamento de acordo 
com o sexo e o cargo com a possibilidade de consulta e impressão de campos pré-
definidos de Entidades, Associações, pessoas, por nome, endereço,  e-mail,  
representante, telefone, data de atualização, divididas por classe; com opção de escolha 
dos dados a serem impressos e, etiquetas e envelopes para mala-direta e aviso de 
recebimento. Possibilitar a expedição de mala direta que permita a impressão em 
etiquetas e envelopes e aviso de recebimento para correspondências da Câmara 
Municipal. Comportar que o vereador tenha acesso ao cadastro da Câmara Municipal, 
mas não terá permissão de alterado e ou exclui-lo mas, o aplicativo deve conceder a 
inclusão e alteração no Cadastro de Entidades somente das quais o vereador cadastrar, 
porém o vereador deve ter acesso a apenas ao próprio cadastro quando cadastrado por 
ele. Permitir o cadastro genérico de Entidades, Associações, pessoas, por nome, sexo, 
endereço,  e-mail, site,  representante, telefone, divididas por classe, tratamento de acordo 
com o sexo e o cargo com a possibilidade de consulta e impressão de campos pré-
definidos, com opção de escoiha dos dados a serem impressos; 

Permitir o registro de dados das Bancadas como: Membros e seus Cargos (lideres, vice-
lideres e membros), Situação, Data Eieição, Período de Mandato, Observações; 

Cadastro de Comissões com Sigla, Nome, Atribuição, Observações, Situação. o nome de 
todos os vereadores que a compõem, seus cargos e o documento que a originou, 
Período de Vigência da Comissão, e permitir a emissão de Relatórios dos trabalhos 
realizados: 
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Cadastro da Mesa Diretora com Sigla, Nome, Atribuição, Observações, Situação, o nome 
de todos os vereadores que a compõem, seus cargos e o documento que a originou. 
Período de Vigência da o nome de todos os vereadores que a compõem; 

Permitir consulta e impressão por Legislatura e Sessão Legislativa das Comissões e da 
Mesa Diretora; 

Permitir o cadastro completo dos vereadores em uma mesma tela incluindo os dados 
pessoais (nome, apelido (nome parlamentar) telefones, local de trabalho,  e-mail,  Data de 
Nascimento, Grau de Instrução, Estado Civil, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, com 
opção de endereço particular e comercial, declaração de bens, dados profissionais 
(profissão e formação), histórico  politico  legislativo, Nome dos Assessores dependentes, 
mandatos e filiação partidária, Coligação, histórico  politico  Cargos ocupados nas 
Comissões e Mesa Diretora. Permitir, na mesma tela de cadastro a emissão de  
Curriculum Vitae  (incluindo os dados pessoais, declaração de bens, dados profissionais, 
histórico  politico  legislativo, dependentes, mandatos e filiação partidária além do registro 
de todo seu trabalho legislativo por tipo de propositura, participação em comissões  etc.,  
com relatórios gerais e individuais) e Ficha Cadastral por sessão legislativa e permitir 
opção de gerar ficha Cadastral (Nome. filiação, data de nascimento, estado civil, 
profissão, natural, endereço residência e comercial, RG. CPF,Titulo de Eleitor, 
PIS/PASEP, nome do Cônjuge, nome do(s) Dependente(s), data de nascimento dos 
Dependentes, partido, Votação, Coligação), trabalhos apresentados (nas sessões em que 
não apresentou matéria trazer a mensagem que não houve apresentação de matérias). 
Quantitativo por Tipo de propositura e propositura por sessão legislativa.. 0 vereador 
deverá ter disponível um Cadastro de Eleitores, onde constam informações como 
documentos, nome. endereço, relacionamento e um histórico sobre suas visitas ao 
gabinete, contendo o motivo, as providências tomadas e todas as solicitações feitas por 
cada eleitor, constando a data e se já foi atendida cada solicitação com a opção de 
emissão de relação por período com as visitas; 

Permitir utilizar os modelos de documentos disponibilizados pelo departamento 
responsável; 

Permitir exportar os documentos inseridos no sistema com opção de realizar a mesma 
por sessão plenária, por protocolo, por tipo de propositura, por propositura e numero de 
processo permitindo salvar no diretório que desejar; 

Permitir o vereador consultar as proposituras enviadas à Secretaria pelo Protocolo 
Eletrônico; 

Para gestão do Processo Legislativo o aplicativo deve permitir consulta, impressão e a 
emissão dos seguintes relatórios: 

Relação por período de vencimento dos Prazos por tipo de propositura, 
propositura, por local de trâmite e por período; 

Relação por Destinatário de Envio; 

Relação de Trâmites não respondidos por tipo de propositura, propositura, por 
local de trâmite e por período; 

IV. Por Legislatura e Sessão Legislativa das Comissões e da Mesa Diretora; 

V. Relação de Projetos que deram entrada nas Comissões permanentes por período; 

VI. Relação de quantidade de Projetos apresentados e sancionados por Sessão 
Legislativa; 
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VII. Relação de Proposituras apresentadas por Sessão Legislativa; 

VIII. Relação de Número de Projetos de Lei apresentados por iniciativa: do Legislativo, 
do Executivo, Popular com relação ao número de Projetos de Lei sancionados: 

IX. Emissão de Folha de Chamada de votação por Projeto de Lei; 

X. Emissão de Folha de Chamada com descrição do Projeto a ser votado e 
vereadores que fazem parte do corpo legislativo; 

Xl. 	Relação com Detalhamento dos Projetos de lei apresentados exibindo: a iniciativa, 
a quantidade de matérias aprovadas, retiradas, arquivadas, em tramitação, a sessão 
legislativa e o tipo de matéria por sessão legislativa; 

XII. Relatório da Seção de Assessoria de Comissões Permanentes e Especiais por 
mês dos requerimentos e processos de homenagem que estão tramitando, ordenados 
pelo número do processo, que tenham se tornado resolução e apresentem os campos de 
processo, data, tipo de documento, assunto, número da resolução e processos em 
tramitação que estejam nas comissões:ordenados em ordem de processo, apresentando 
seu número, tipo de documentó, data, assunto  etc.  0 modelo de relatório poderá ser 
retirado nas devidas seções. 

XIII. Relação mensal dos projetos e requerimentos apresentados pelos vereadores 
dentro do mês, ordenados por tipo de projeto e número do projeto, apresentando a data, 
assunto, sessão ordinária. 0 modelo de relatório poderá ser retirado nas devidas seções. 

XIV. Relação por Proposituras que tramitaram e deram entrada na Casa Legislativa por 
Sessão Legislativa, por Período e por Numero, por situação de plenário; 

XV. Relação de Resposta de Requerimentos e indicações por período e por vereador 
para controle dos prazos contendo os seguintes campos: Processo, assunto, data e oficio 
de resposta, a data da sessão em que foi apresentado, o n° de oficio que foi enviado, a 
data de recebimento do destinatário, prazo para resposta, oficio de reposta e data de 
recebimento da resposta; 

XVI. Relação com os trabalhos apresentados, as quantidades de proposituras 
apresentadas por sessão legislativa; 

XVII. Relação de Projetos por entrada que estejam nas comissões trazendo a data de 
entrada e ordenados em ordem de processo, apresentando seu número, tipo de 
documento, data, assunto  etc.  

XVIII. Relação de Afastamentos por Sessão legislativa e legislatura; 

XIX. Relação de quantidade de tipo de proposituras por autoria; 

XX. Relação de Aniversariantes por período. por bairro com a opção de geração de 
etiquetas, porém o vereador terá acesso apenas ao próprio cadastro; 

XXI. Relação por eleitor com a opção geral ou resumida e, porém o vereador terá 
acesso apenas ao próprio cadastro: 

Permitir que seja vinculada as senhas dos usuários e as permissões de acesso sejam 
definidas pelo administrador, possibilitando assim que o usuário somente faça consultas, 
edição de textos, alterações de cadastro e exclusão de documentos de acordo com os 
níveis de acesso. Permitir excluir os movimentos, as votações que foram realizadas 
indevidamente. 0 aplicativo deveri ter controle das atividades dos usuários, permitindo o 
controle das tarefas realizadas por cada usuário em determinado período, apresentando 
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a data e a tarefa executada por cada usuário, trazendo as informações atualizadas dentro 
do período informado; 

Permitir consulta e impressão e a emissão dos seguintes relatórios: 

De usuários com opção de conter o usuário de  login,  nome do usuário, CPF, 
departamento e cargo ou modo mais simples somente o usuário de  login,  nome do 
usuário, com opção também de agrupar por grupo de usuário e de incluir usuários ativos 
e inativos e ou ambos; 

Relação de Grupo de Usuários; 

Relação de permissão de Grupos de Usuários; 

Bloquear documentos específicos durante certo período, por exemplo, até a 
apresentação em sessão e depois liberá-lo; 

Deverá permitir a manutenção (alteração de todos dados) e exclusão de documentos; 

Deverá ser possível excluir os movimentos que foram realizados indevidamente; 

Permitir o Controle de Acesso ao Sistema, bloqueando o usuário após um número de 
tentativas parametrizadas pelo Administrador e expirar a senha dos usuários em 
determinado período de acordo com a parametrização do administrador. 

Tela para acompanhamento das Alterações e Implementações efetuadas no sistema, 
podendo visualizar em tela ou imprimir em forma de relatório, de acordo com a 
preferência do usuário. 

Deverá ser possível excluir as votações que foram realizadas indevidamente; 

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS 

Objetivo:Controlar o processo licitatório, as aquisições de bens e serviços e gestão de 
contratos. 0 sistema de compras e licitações deverá permitir integrações com os módulos 
de gestão orçamentária e contábil e gestão de materiais e controle patrimonial. 

Integrações do Sistema de Compras e Licitações: 

Possuir banco de dados único para os sistemas contabilidade, compras e 
licitações, almoxarifado e patrimônio. 

A-- Possuir integração com o modulo de gestão orçamentária e contábil. gestão de 
materiais e gestão patrimonial, permitindo o cadastramento único de 
fornecedores, obrigando o preenchimento dos campos de identificação e 
classificação da empresa, inclusão dos dados do quadro societário da empresa, 
conforme projeto audesp, verificando a validade do cpf/cnpj informado, visando á 
integração aos módulos. 

Possuir integração com o modulo de gestão de materiais com cadastro único de 
unidades de medida, grupo e catálogo de materiais/serviços. 

Possuir integração com o modulo de contabilidade para visualizar o saldo de 
dotação ao emitir solicitação de compras e ao emitir ordens de empenho 
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visualizar e validar o saldo, não permitindo assim que sejam geradas ordens de 
empenho sem saldo de dotação disponível. 

A- Possuir integração com o módulo de contabilidade para bloquear a geração de 
uma ordem de empenho com data anterior a última data utilizada para empenho, 
não permitindo desta forma, perder a ordem cronológica dos lançamentos. 

Permitir cadastro de materiais e serviços em única tela, sendo possível parametrização 
de até quatro níveis de classificação. (categoria,  sub-categoria, item e especificação 
técnica do item). 

Permitir no cadastro de materiais, inativar um item que não  sera  mais utilizado. 

Permite o bloqueio da alteração dos dados cadastrais dos materiais, após vinculação do 
mesmo em alguma movimentação. (Parametrizável) 

Permitir o cadastro de diversas especificações técnicas para um mesmo material, desde 
que a especificação não interfira no controle de estoque do almoxarifado. 

No cadastro de categorias ou  sub-categorias, permitir a vinculação dos planos contábeis 
aos grupos que terão controle de estoque, ou informar os que não contabilizam. 

Permitir ao emitir a solicitação de ordem de empenho, que seja validada a categoria do 
material com o elemento contábil informado. (Parametrizável) 

Permitir o cadastro de objetos, validando se a mesma descrição já esta cadastrada 
alertando o usuário, permitindo emissão de relatório dos objetos previamente 
cadastrados. 

Permitir o cadastro das causas de desabilitação de fornecedores e de itens da licitação. 

Permitir o cadastro dos tipos de julgamento das licitações. 

Possuir modelos de documentos para emissão de relatórios, onde os mesmos possam 
ser editados conforme o padrão do órgão público. 

Emitir solicitação de ordem de empenho, demonstrando os materiais solicitados, 
quantitativos, dotação e local de entrega. Permitindo a impressão da solicitação com 
todos os dados, exibindo ainda o nome do solicitante, data e número da solicitação. 
Podendo as solicitações serem emitidas por setores externos do órgão. 

Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de compra, desde a solicitação 
ate o empenhamento, através do número de solicitação de compras emitida. 

Permitir o registro de ordem de empenho, em tela única, para todas as modalidades e 
todos os tipos de ordem (pedido de entrega imediata, global e parcial, anulação da ordem 
global e da parcial, e aditamento). 
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Única tela para abertura de licitação, identificando número do processo administrativo, 
modalidade, tipo e classificação do objeto, conforme audesp — fase  iv,  descrição 
completa do objeto, valor estimado da licitação, fornecedores (com validação do 
documento cpf/cnpj e do cadastro do quadro societário), vinculação da comissão de 
licitação participante do certame, número e data do edital, utilização de contratos, 
solicitações de compras e datas do processo. Permitindo anexar os documentos e 
imagens relacionadas ao processo licitatório. 

Permitir identificar na abertura da licitação se a mesma é um registro de preços, maior 
desconto ou licitação diferenciada, podendo esta última ser dos tipos — exclusiva, cotas 
ou  sub-contratação (conforme  Art.  48 da  LC.  147). 

Permitir na licitação tipo maior desconto que seja informado os valores estimados para 
cada lote a ser licitado. 

Possuir meios para declarar um processo licitatório deserto. 

Permitir inserir no cadastro da licitação, documentos, imagens e planilhas pertinentes ao 
processo licitatório. 

Na licitação diferenciada, tipo exclusiva, o sistema deverá permitir apenas a vinculação 
dos fornecedores cadastrados como ME/EPP, emitindo aviso ao usuário e não permitindo 
a vinculação de outros. 

Na licitação diferencia, tipo cota, o sistema deverá fazer a validação dos fornecedores 
cadastrados, exigindo pelo menos um fornecedor ME/EPP e um de outra categoria, 
devendo ainda, alertar o usuário o cadastramento de menos de 3 fornecedores ME/EPP, 
conforme exige a lei 147 em seu  art.  48. Também deverá exigir que sejam identificadas 
as solicitações que se tratam da cota aberta e reservada. 

Permitir que na abertura processo licitatório/cotação, sejam escolhidos os itens 
requisitados para compra, agrupando-os num mesmo processo, itens esses solicitados 
por diversos setores através da solicitação de compra. 

Permitir identificar no lançamento de uma cotação se a mesma será utilizada em um 
processo licitatório ou não. 

Gerar a proposta de compras através de planilha eletrônica para que as empresas 
informem valores e marcas e o sistema importe os mesmos a partir do arquivo gerado 
não modificado sem a necessidade de redigitá-los. Devendo no caso de licitação 
diferenciada por cota, gerar uma planilha para cota aberta e outra para cota reservada 
(sendo esta última exclusiva para empresas ME/EPP). 

Nos casos onde a licitação for do tipo maior desconto, a planilha deve ser gerada, de 
forma que os fornecedores possam informar os descontos oferecidos para cada lote. 

Possuir uma única tela para fazer a preenchimento e/ou importação da planilha referente 
á proposta de compras e ambos tenham os mesmos recursos. 
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Permitir que um fornecedor possa ter sua proposta desclassificada em apenas um item 
ou toda a proposta, indicando a causa da desabilitação, trazendo estas informações no 
comparativo de preços, e ao adjudicar o processo não haja permissão para adquirir tal 
item do fornecedor desabilitado. 

Permitir informar a condição de habilitação do fornecedor, de acordo com as exigências 
do Audesp — fase IV. 

Possuir uma única tela para fazer a adjudicação da proposta de compras, apresentando 
automaticamente o resultado melhor proposta por item ou melhor proposta global. 

Permitir informar na adjudicação da proposta, o tipo de execução e se o valor adjudicado 
está de acordo com o valor de mercado, obtido na cotação e qual a fonte utilizada para 
cotação dos valores da licitação. 

Trazer na tela de adjudicação da proposta, os itens que tiveram empate de pregos em 
destaque, para que seja providenciado o sorteio dos mesmos, nos casos de empate entre 
empresas com mesma classificação. 

Realizar validação para atendimento a  LC  123— Direito de Preferência, nos casos onde o 
empate for ficto, por direito de preferência, alertando o usuário do sistema, para que o 
mesmo possa fazer a escolha do vencedor e a apresentação do novo valor adjudicado 
neste caso. 

Possuir tela para cadastramento das comissões de licitação, permitindo identificar o tipo 
de comissão, atribuição, cargo, natureza e documentos de cada membro e dados da 
portaria de nomeação. 

0 sistema deve verificar o saldo da dotação (on-line) na hora de emitir as ordens de 
empenho, bloqueando a operação e informando o valor disponível se o saldo não for 
suficiente. 

Possibilitar o controle dos limites referentes as modalidades ao emitir a ordem de 
empenho, exibindo aviso ao ultrapassar o valor limite, solicitando justificativa para 
prosseguir. (parametrizável) 

Bloquear a geração de uma ordem de empenho com data anterior a última data utilizada 
para empenho. (parametrizável) 

Permitir a geração de ordens de empenhos globais referentes á licitação, apenas da 
quantidade/valor referente ao exercício orçamentário corrente, visando a não utilização 
de recurso orçamentário indevido disponibilizando o saldo restante da licitação para 
posteriores compras se necessário. 

Permitir a troca de dotação orçamentária ao emitir a ordem de empenho, caso a mesma 
não seja a correta no momento da inclusão. 
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Permitir exclusão de ordens de empenho, que consiste na exclusão total quando houver 
geração incorreta. Bloqueando a operação de exclusão caso esta esteja empenhada. 

Ao utilizar controle de contratos, não permitir que a ordem de empenho seja emitida caso 
o contrato não esteja lançado no sistema. 

Ao utilizar controle de contratos, não permitir emissão de aditamento de ordem de 
empenho caso não haja aditamento quantitativo de contrato realizado. 

Não permitir a geração ade ordem de empenho caso não haja saldo disponível no 
processo ou no contrato quando for o caso. 

Possibilitar a identificação dos materiais utilizados no registro de preço, exibindo 
mensagem de alerta ao usuário sempre que um material estiver vinculado a registro, 
evitando que sejam realizadas compras diretas de materiais já licitados através do SRP 
(sistema de registro de preços). 

Possuir controle de processos licitatórios, permitindo amarrar dados do edital, 
fornecedores adjudicatórios, itens adjudicados e dados de empenho. Permitindo o 
controle do saldo do processo e seus aditivos. 

Tela para finalização de processo, devendo realizar o cancelamento de todo o saldo do 
processo. Permitir desfazer a finalização do processo. 

Possibilitar o controle dos contratos/aditamentos por período de vencimento, trazendo o 
relatório automaticamente ao efetuar o  login  e permitindo a configuração para envio de  e-
mail  ao responsável pelo controle dos contratos. 

Permitir o cadastro dos contratos, exigindo dados da licitação, período de vigência 
contratual, data de assinatura e publicação, quantitativos e valores dos itens, licitante e 
garantia quando for o caso. Possibilitar a visualização e acompanhamento do histórico do 
saldo físico e financeiro item a item, bem como dos empenhos emitidos para o contrato. 

Possibilitar no cadastro do contrato a inclusão dos dados das clausulas contratuais, 
identificação do gestor do contrato, veículos de publicação e termos de ciência, exigidos 
pelo Audesp fase IV. 

Possuir uma única tela para cadastrar aditamento de contrato licitatório, contemplando os 
tipos aumento ou supressão dos quantitativos, atualização de valores, prorrogação ou 
renovação, amarrado aos dados do contrato original. 

Possuir tela para realizar a rescisão contratual, permitindo informar a data e a justificativa 
da rescisão, encerrando o saldo do contrato. 

Permitir realizar a consulta de valores cotados dos materiais, onde o usuário possa 
verificar os últimos valores pagos; podendo filtrar por material e especificação técnica 
exibindo os últimos pregos utilizados. 
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Permitir a consulta de dados de fornecedores de determinados materiais, podendo filtra-
los por categoria ou  sub-categoria. 

Permitir o cadastro dos registros de pregos informando os dados da licitação, período de 
vigência, trazendo automaticamente os licitantes e seus itens adjudicados, podendo gerar 
uma numeração de ata contrato por licitante. 

Permitir o cadastro da adesão a registros de outros órgãos informando os dados da 
licitação, período de vigência, numero do registro do detentor, órgão responsável, data da 
autorização da adesão, trazendo automaticamente os licitantes e seus itens adjudicados, 
podendo gerar uma numeração de ata contrato por licitante. 

Gerar um contrato de ata para cada fornecedor adjudicado, registrando seus valores 
ofertados no registro de preços. 

Permitir realizar alterações no registro de pregos em única tela, exigindo o numero da ata 
e data do movimento, carregando todos os itens para alteração. 

Permitir gerar solicitação para ordem de empenho referente a um registro de preços, 
devendo o usuário, vincular a ata na solicitação, carregando assim, apenas os 
fornecedores adjudicados, e ao selecionar o fornecedor, trazer os itens adjudicados para 
o mesmo, permitindo visualizar em tela o saldo disponível dos itens. 

Possuir validação de saldo por item, na solicitação de ordem de empenho para registro 
de pregos, não permitindo a geração da mesma quando não houver saldo. 

Permitir emissão da ordem de empenho através da solicitação de registro de preços 
emitida, onde os dados da mesma deverão ser carregados automaticamente para 
emissão da ordem de empenho. 

Possuir tela para gerar Certificado de Registro Cadastral  (CRC),  permitindo amarrar a 
documentação apresentada para possibilitar o controle de validade dos mesmos. 

Permitir o controle das licitações na modalidade pregão presencial, onde o sistema 
deverá ao efetuar o cadastro do pregão realizar a importação automática dos itens a 
partir da solicitação de ordem de empenho, não necessitando a  re-digitação dos itens. 

Deverá oferecer a possibilidade de emitir um documento com os dados da licitação para 
ser fixado no quadro de avisos. 

Gerar anexo I do edital (planilha de itens), com opção de geração por item ou por lote. 

0 cadastro do prego presencial deverá ser adequado a legislação em vigor, lei 
10.520/2002, possibilitando estabelecer requisitos de adequação como, critério de 
julgamento, podendo ser por item ou por lote, contemplando também o tipo de licitação 
pregão presencial por maior desconto. 

Permitir informar as propostas de compras item a item ou todos os itens de cada 
fornecedor de uma única vez. 
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Permitir a impressão do valor estimado dos itens para acompanhamento do pregoeiro na 
fase de lances. 

Possuir meios de geração de arquivo para preenchimento da proposta. que deverá ser 
entregue lacrado juntamente com as propostas impressas, onde no momento da 
digitação das propostas poderão ser importados, sem a necessidade da digitação item a 
item. 

Possuir tela para credenciar os licitantes, onde o sistema carregue automaticamente as 
informações dos mesmos, já cadastrados, ou então, que inclua as informações ainda não 
cadastradas. 

Permitir a paralisação e retorno do pregão nas fases de credenciamento e digitação de 
proposta, constando em ata a justificativa e o horário da paralisação e retorno do 
andamento do certame. 

Permitir no cadastramento das propostas por fornecedor, efetuar a desclassificação do 
fornecedor ou de um item especifico, que deverá constar automaticamente na ata da 
sessão. 

Permitir a exclusão da proposta, caso esta tenha sido digitada de forma incorreta. 

Quando existirem itens sem proposta, não obrigar a digitação item a item de valor zero. 

Possuir recursos para a pré-classificação dos licitantes respeitando o limite de no máximo 
10% do menor lance proposto, levando para a etapa de lances apenas os licitantes que 
estejam nesta faixa, ou ainda, não havendo no minimo 03 (três), habilitar outros fora 
faixa, até o máximo de 03(três). 

0 aplicativo deverá possuir meios de fácil identificação aos fornecedores quando houver 
concorrência com uma ME ou EPP. 

Permitir o cadastro do valor de redução entre os lances, onde seja possível barrar para 
que o mesmo não aceite valores superiores ás reduções pré-definidas. 

Permitir o cadastro do desconto entre os lances para critério de maior desconto, onde 
seja possível barrar para que o mesmo não aceite percentuais de desconto inferiores aos 
acréscimos pré-definidos. 

Em caso de declínio do licitante, durante a etapa de lances, deverá alertar o operador do 
sistema para que o mesmo confirme se realmente ocorreu o declínio. 

Durante a etapa de lances. deverá possibilitar o controle de classificação dos licitantes 
lance a lance, reclassificando o licitante após cada lance efetuado. 

Possibilitar a alteração do valor de redução entre os lances a cada nova etapa de lances. 
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0 aplicativo deverá contemplar a lei 123/2006 onde aplica automaticamente o critério de 
empate técnico entre a empresa de grande porte e das micro e pequenas empresas (ME-
EPP), possibilitando um novo lance para a micro ou pequena empresa que manifestar 
interesse pelo beneficio após a fase de lances. 

Permitir desfazer qualquer informação inclusa de forma indevida durante a fase de 
lances, inclusive com relação aos valores de proposta. 

Deverá possuir recurso para que após a etapa de lances, o licitante declarado como 
melhor oferta e inabilitado na etapa de análise da documentação, possibilite a negociação 
com o segundo colocado, negociando o preço proposto até que o valor seja considerado 
vantajoso para a administração. 

Deverá permitir a paralisação e retorno do certame por eventuais períodos durante a 
etapa de lances, solicitando justificativa de paralisação, permitindo o retorno aos lances a 
partir da última etapa registrada, constando em ata as justificativas de paralisação e 
horários. 

Permitir que o certame ou apenas itens específicos sejam declarados deserto, em caso 
de não comparecimento de licitantes. 

Em de certames realizados por lote, possuir meios eletrônicos para preenchimento da 
proposta dos itens adjudicados, permitindo a importação dos valores item a item, sem a 
necessidade de  re-digitação. 

Emissão da ATA DA SESSÃO PÚBLICA', permitindo a escolha do modelo da ata 
conforme a situação de conclusão do pregão, contendo todo histórico do andamento da 
sessão, bem como seu resultado incluindo o valor total adjudicado para o pregão. 

Emitir relatório com informações resumidas do andamento da sessão do pregão, 
contendo apenas os resultados do certame. 

Emitir relatório de classificação dos Licitantes credenciados. 

Emitir relatório dos licitantes adjudicados para o pregão presencial. 

Possuir tela para adjudicação da proposta do pregão presencial, que importe todas as 
informações dos lances, permitindo a liberação para emissão das ordens de empenho. 
Emitir relatório que apresente a economicidade nas licitações, levando em consideração 
o valor da reserva e o valor adjudicado na licitação. 

Possuir parametrização de assinaturas nas ordens de empenho por divisão administrativa 
ou por tipo de modalidade para cada tipo de ordem de empenho. 

Permitir o controle de acesso ao sistema, bloqueando o usuário após um número de 
tentativas parametrizadas pelo administrador e expirar a senha dos usuários em 
determinado período de acordo com a parametrização do administrador. 
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Emitir relatório de todas as modalidades, permitindo filtrar por modalidade, ficha e 
categoria econômica, permitindo a impressão apenas dos certames pertinentes as 
secretarias de saúde e educação para prestação de contas ao TCESP, contendo os 
dados exigidos tais como, dados da licitação, licitantes participantes e vencedores, data 
de homologação, dados contratuais e dados orçamentários. 

Possuir controle das licitações por maior desconto, permitindo vinculação dos itens a 
serem comprados no momento da emissão da ordem de empenho, fazendo o controle do 
saldo do valor estimado na licitação. 
Emitir relatório das licitações realizadas pelo critério de maior desconto, permitindo o 
controle de saldo por lote, e controle de todas as ordens de Empenho emitidas por item. 

Emitir relatório das solicitações de registro de preços emitidas, vinculadas ou não as 
ordens de empenho, permitindo filtrar por licitação, fornecedor e número do registro de 
pregos. 

Possuir extrato do registro de pregos por fornecedor. 

Possuir extrato trimestral do registro de preços. 

Possuir relatório para controle de saldo de contrato, permitindo visualizar valor original 
contratado, saldo de exercício anterior quando for o caso, valores no exercício, valores de 
aditamento, anulações contratuais, saldo para ordem de empenho e empenho, saldo a 
liquidar e pagar. Conter filtros por numero de processo e contrato, período de vigência, 
licitante e material, podendo visualizar o saldo financeiro e físico dos contratos. 
Possibilitar impressão dos contratos por plano contábil (PCASP). 

Possuir relatório para controle de saldo de processo, permitindo visualizar se o processo 
possui ou não contrato vinculado, exibindo os dados de valores originais de processo e 
contrato quando houver, valores movimentados no exercício, aditamentos, supressões e 
saldo para ordem de empenho ou contratação. Conter filtros por licitação, licitante, 
material e numero de processo, podendo visualizar o saldo financeiro e físico dos 
processos. 

Possuir relatório que demonstre todos os Aditamentos realizados em um Processo. 

Possuir relatório de Processos que demonstrem os dados da licitação, itens, licitantes e 
valores adjudicados, bem com empenhos já emitidos. 

Possuir relatório de contratos que demonstrem os dados contratuais, itens, licitantes e 
valores contratados, bem com empenhos já emitidos. Possuir filtros por período de 
vigência contratual, intervalor de numeração, modalidade e fornecedor. 

Gerar relatório de controle de vencimento de contratos/aditamentos, permitindo filtrar por 
intervalo de numeração de contrato e processo, período de vencimento, fornecedor e 
modalidade de licitação. 
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Gerar relatório de aditamento de contratos licitatórios, permitindo filtrar por intervalo de 
contratos, período de contratação, fornecedor, intervalo de processos e tipo de 
modalidade. 

Relatório para apontamento das compras realizadas acima dos limites permitidos para 
cada modalidade, apresentando a justificativa informada para cada caso. 

Relatório das ordens de empenhos emitidas por modalidade, contendo as seguintes 
informações, dados da ordem de empenho, itens, objeto, valores, dotação orçamentária, 
totalizador de cada pedido e de cada modalidade. Podendo filtrar por período, fornecedor, 
objeto e modalidade. 

Emitir relatório para acompanhamento das licitações não homologadas, permitindo filtrar 
por modalidade de licitação e período, demonstrando a situação do processo. 

Emitir relatório para acompanhamento das licitações canceladas, permitindo filtrar por 
modalidade de licitação e período, demonstrando o motivo do Cancelamento. 

Possuir emissão de atestado de capacidade técnica para os licitantes adjudicados em 
licitações, que possuam pedidos emitidos para somatória dos quantitativos e valores dos 
produtos entregues. 

Possuir relatório do total de materiais fornecidos, demonstrando a quantidade comprada 
e o valor total de cada material, podendo filtrar por licitação e período permitindo 
selecionar um ou diversos materiais. 

Possuir controle de saldo das ordens de empenho, podendo ser físico ou financeiro, 
demonstrando item a item o saldo disponível para consumo. Permitindo filtrar por 
licitação, período e fornecedor. 
Possuir controle das despesas com e sem licitação, demonstrando o valor da despesa 
por categoria em quadro comparativo, conforme exigido pela auditoria do TCESP. 

Permitir a emissão de relatório com detalhamento das despesas com e sem licitação, 
trazendo dados por categoria de cada fornecedor, exibindo o valor licitado e não licitado 
de cada um. 

Possuir relatório de controle de saldo do registro de pregos, demonstrando os materiais 
com quantidade e valor de saldo disponível para emissão de ordens de empenho, 
podendo visualizar os itens sem saldo e agrupar por licitante. 

Possuir relatório demonstrando todas as movimentações ocorridas nos registros de 
pregos, podendo ser filtrados por licitação, número da ata e tipos de movimentos. 

Gerar relatório para controle de divisão do saldo físico do registro de preços por dotação 
ou unidade orçamentária, agrupando por licitante, permitindo visualizar dados da licitação 
e o numero da ata registrada. 
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Possuir listagem dos registros de preços, permitindo impressão com ou sem saldo, e 
ainda completa, visualizando dados das licitações, a numeração do registro de preço, e 
validade. 

Gerar relatório de itens revogados referente aos registro de preços realizadas, dividindo 
por licitante. 

Gerar relatório do saldo original das licitações, permitindo selecionar todas as 
modalidades em geral, ou uma determinada licitação podendo visualizar todos os itens 
com ou sem saldo, possibilitando agrupar por dotação e licitante. 

Possuir controle de ordens não empenhadas integrado ao setor contábil, ordenando por 
período ou ordens de empenho, podendo filtrar por modalidade de licitação. 

Possuir o controle das tarefas executadas pelos usuários do sistema, permitindo coletar 
informação de um único usuário ou de vários, filtrando por período, palavra chave e tipo 
de operação. 

Possuir tela completa de consulta permitindo filtrar por solicitação de compra e ordem de 
empenho, dotação, licitação, processo/ano, licitante, objeto, material e parâmetros para 
inserção do período inicial e final. 
Possuir meios para comprovar o recebimento do material ou serviço executado, 
informando numero da ordem de empenho, fornecedor, unidade administrativa, tipo de 
documento, numero do documento, valor, data do documento e recebimento, responsável 
pelo recebimento e conferencia. 

Possuir tela para efetuar troca do licitante na licitação, caso haja rescisão contratual e 
outro licitante venha a fornecer os itens com saldo disponível, com opção de desfazer a 
troca, caso haja algum equivoco ao realizar a troca. 

Emissão de relatório das trocas de licitantes efetuadas, permitindo visualizar os licitantes 
envolvidos, bem como a data e justificativa da troca realizada. 

Tela para identificação dos documentos encaminhados para o setor contábil. Permitindo 
a impressão daquilo que já foi encaminhado e o que ainda não foi. 

Relatório para impressão dos documentos de cada diretoria já recebidos ou não pela 
contabilidade. Permitindo a seleção de um documento ou vários, podendo filtrar pelo 
período do recebimento. 

Permitir a reimpressão das ordens de empenho, escolhendo a impressão com ou sem 
itens, podendo identificar as ordens de empenho não liquidadas e as de registro de 
preços. Possuindo filtros de pesquisa por licitação, ordem inicial e final, período, 
fornecedor, tipo de ordem, material e usuário, permitindo a seleção de uma ou mais 
ordens. 

Relatório da solicitação de compras, filtrando por exercício e intervalo de solicitação. 
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Relatório demonstrativo das solicitações em aberto, quando a mesma não se encontra 
amarrada a uma ordem de empenho. 

Tela para efetuar a impressão de etiquetas correspondente aos dados da ordem de 
empenho, demonstrando a numeração da ordem de empenho/exercício, data, 
fornecedor, aplicação e objeto. 

Listagem das ordens de empenho emitidas, podendo filtrar por período, fornecedor, 
dotação ou por fontes de recurso. 

Emitir listagem para a impressão das ordens de empenho de entrega imediata, podendo 
ser filtrado por período e fornecedor. 

Emitir listagem para a impressão das ordens de anulação, podendo ser filtrado por 
licitação, material, período, fornecedor ou ordem de anulação. 

Permitir a emissão de relatório em formato HTML conforme exigência do tribunal de 
contas, para publicação mensal das compras efetuadas dentro de um determinado 
período. 

Possuir relatório correspondente as compras efetuadas por materiais, permitindo o filtro 
por licitação, período e materiais, podendo selecionar uma única categoria de materiais 
ou várias. 

Relatório completo de fornecedores, demonstrando a situação atual do empenho, 
podendo selecionar o período inicial/final, com opções de exibir por ficha de despesa ou 
somente fichas orçamentarias, filtrando por fonte de recurso, fonte de 
recurso/aplicação/variação, unidade orçamentária ou modalidade de licitação, possuindo 
tipo analítico, sintético ou detalhado. 

Relatório demonstrativo das despesas por dotação, filtrando por período. 

Permitir a manutenção de ordem de empenho, que consiste na alteração de dados 
cadastrais incorretos e/ou exclusão/inclusão de itens, apenas quando se tratar de pedido 
Isento e os mesmos ainda não estiverem empenhados. 

Tela informativa referente as versão liberadas no sistema, listando as implementações 
realizadas no decorrer do exercício, podendo ser filtrada por período ou pelo código da 
versão. 

Possuir solicitação para ordem de empenho referente a licitação diferenciada por Cota, 
permitindo informar o percentual referente a cota reservada, onde ao gravar a ordem com 
o quantitativo a licitar, o sistema faça a quebra automática de acordo com o percentual 
estipulado. 

Possuir meios de identificação do direito de preferencia, conforme a  LC  123, permitindo a 
inclusão de nova oferta do licitante ME/EPP, a fim adjudicação do item. 
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Possuir tela de consulta de dados referente aos empenhos, tais como números, datas, 
dotações e outros. 

Possuir bloqueio da movimentação do registro de preços, não permitindo a emissão de 
solicitações e ordens de empenho para o registro bloqueado. 

Possuir bloqueio por licitante do registro de pregos, não permitindo a emissão de 
solicitações e ordens de empenho para o licitante bloqueado. 

59 



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
Estado de Sio Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.sp.gov.br  

ANEXO II  
CARTA CONVITE N° 01/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(NOTA: A declaração poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a 
proponente poderá  user  papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem 

qualquer alteração, apresentados neste modelo). 

CARTA CONVITE N°: 
PROPONENTE: 
CPF/CNPJ N°: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO: 	 CIDADE: 
TELEFONE: 	 E-MAIL:  

Atendendo as exigências da Carta Convite em epigrafe, DECLARA 
EXPRESSAMENTE  que: 

1. Conhece toda a legislação relativa à presente licitação, bem como os termos e 
condições estabelecidos no edital e seus anexos, com os quais concorda. 

2. Não foi declarada inidõnea por ato do Poder Público Federal. Estadual ou Municipal 
e que não teve suspensos seus direitos de transacionar, licitar ou contratar com o Poder 
Público. 

3. Não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos. 

4. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz. 

5. Não se encontra sob o regime de falência, concordata (recuperação judicial ou 
extrajudicial), em dissolução ou liquidação, com exceção à disposição prevista na sumula 50 
do TCE/SP. 

6. Manterá válida a Proposta Comercial pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da sua apresentação e abertura. 

7. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as 
responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no  art.  299 do Código Penal. 

de 	 de 2019 

NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

CARIMBO 
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ANEXO ll A 
CARTA CONVITE N° 01/2019 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
(NOTA: A declaração poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente 

poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, 
apresentados neste modelo). 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas 	neste 	ato 	convocatório, 	que 	a 	empresa 
	  (denominação da pessoa jurídica), 

é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores alterações cujos termos 
declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do CONVITE 
N° 01/2019, realizado pela Câmara Municipal de Sarapui. 

de 	 de 2019 

NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

CARIMBO 

CNPJ n.°  
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ANEXO  III  
CARTA CONVITE N° 01/2019 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(NOTA: A proposta de pregos poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente 
poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados 

neste modelo). 

CIDADE 

RG / IE  

E-MAIL 	I 

A presente Carta Convite visa a contratação de empresa fornecedora de  software,  

mediante locação, nos seguintes sistemas integrados de gestão pública: 
Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Portal da Transparência; Administração de 
Pessoal; Patrimônio, Legislativo e Compras / Licitações e controle de contratos 
contemplando ainda a conversão, instalação, implantação, manutenção, suporte e 
treinamento de pessoal, conforme Termo de Referência  constante do ANEXO I   

SISTEMAS 
PREÇO ÚNICO 
IMPLANTAÇÃO 

EM R$ 

PREÇO 
MENSAL 

EM R$ 

PREÇO  
GLOBAL 
ANUAL 
EM R$ 

Orçamento, 	Contabilidade 
Tesouraria 
Portal da Transparência 
Administração de Pessoal 
Patrimônio 
Legislativo 
Compras, Licitações e Controle de 
Contratos 

TOTAL 
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DECLARA-SE EXPRESSAMENTE que estão incluidos no prego ofertado nesta 
proposta comercial, as despesas com todos os impostos; taxas; encargos sociais; 
encargos tributários; encargos fiscais; encargos previdenciários; deslocamentos e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

0 prazo de validade desta proposta é de 	dias, contados da abertura da proposta. 
(A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias de acordo com item 10.1.5). 

de 	 de 2019. 

NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

CARIMBO 
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ANEXO IV 
CARTA CONVITE N° 01/2019 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° /2019 

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SARAPUi,  pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob o n° 67.359.950/0001-88, com sede na Rua Antônio Benedito de 
Almeida, n° 22, nesta cidade de Sarapui-SP, neste ato Representada pelo Laércio Lance 
Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Sarapui, doravante denominada 
simplesmente 	CONTRATANTE 	e 	de 	outro 	lado 	a 	empresa 
	  pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 	 com sede na Rua 

	  n° 	, na cidade de 	 , neste ato 

Representada por 	  doravante denominado simplesmente de 

CONTRATADA, tendo em vista a homologação da Carta Convite n° 01/2019, consoante 
as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, posteriores atualizações, resolvem firmar o 
presente contrato, sob os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

0 presente contrato vincula-se ao Edital de Convite n° 01/2019 e a proposta 
vencedora, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA à Lei n° 8666/93, Lei 
Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente ao Código Civil. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa fornecedora de  
software,  mediante locação, nos seguintes sistemas integrados de gestão pública: 
Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Portal da Transparência; Administração de 
Pessoal; Patrimônio, Legislativo e Compras / Licitações e controle de contratos 
contemplando ainda a conversão, instalação, implantação, manutenção, suporte e 
treinamento de pessoal, conforme Termo de Referência  constante do ANEXO I  da 
carta Convite n°01/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

0 presente contrato será executado pelo regime de menor valor global. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
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A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços prestados, o valor 
global deste de R$ ... (...), para a totalidade, sendo dividido da seguinte maneira, valor 
total da implantação é de R$ ... (...) a ser pago em parcela única, valor mensal é de R$ ... 
(...) a ser pago mensalmente em 12 (doze) parcelas. 

§ 1° - Os pagamentos á CONTRATADA serão efetivados até o 5° dia útil do mês 
subsequente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura. 

§ 2° - Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente ou 
através de cheque nominal da CONTRATADA. 

§ 3° - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

§ 4° - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 
decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira e juros morat6rios de 0,5% ao mês, calculado  pro  rata  die.  

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO 
REAJUSTE 

0 prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados de sua 

assinatura. 

§ 1° - 0 prazo contratual poderá ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) 
meses, nos termos do artigo 57, IV da Lei 8.666/93. 

§ 2° - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato ou 
aditivo o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPC/FIFE (Indice de 
Pregos ao Consumidor). 

CLAUSULA SEXTA — DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 
assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do 
disposto no  Art.  65, II, "d", da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA SÉTIMA — RECURSOS FINANCEIROS 
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As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos 
recursos consignados no orçamento vigente e recursos futuros caso necessário, assim 
classificadas e codificadas: 

CLAUSULA OITAVA — DA ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

0 objeto deste contrato será recebido na forma prevista no  art.  73 da Lei n° 
8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no  art.  74 da 
mesma lei. 

§ 1° - 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto deste Contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução 
deste Contrato. 

§ 2° - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento 
da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias 
úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição 

interessada. 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS 

Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de contratar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente adjudicado na 
forma da Lei conforme prevê o artigo n° 65, § 10 da Lei n.° 8.666/93 de Licitações e 

contratos. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, 
sem o expresso consentimento da contratante, sob pena de rescisão deste instrumento, 
sendo a contratada a única responsável pelo objeto contratado, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou 
indiretamente, a provocar ou causar à contratante e/ou a terceiros. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

0 presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 
as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pela sua inexecução, total ou parcial, 
que ensejará rescisão do ajuste, mediante comunicação escrita á outra parte, com as 
consequências previstas em lei. 
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§ 10 - Aplicam-se ainda ao presente contrato os casos de rescisão administrativa 
previstos nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, com as penalidades previstas no artigo 80 
da mesma lei. 

§ 2° - 0 presente contrato poderá ser alterado, nos termos do  art.  65 da Lei 
8.666/93, sempre na forma de termos aditivos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações expressas neste 
contrato, ficará a CONTRATADA sujeito ás seguintes penalidades, previstas no artigo 87 
e seguintes da Lei n° 8.666/93: 

I) advertência; 

II) multa moratória de 1,0 % (um por cento) ao dia  OW  de atraso, até no máximo de 
20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;  

III) suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com os 
Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, por prazo de 06 (seis) meses a 02 

(dois) anos: 

IV) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta ou Indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, na 

forma do inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93. 

§ 1° — A multa prevista no subitem acima não tem caráter compensatório, porém 

moratória, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelas 

perdas e danos ou prejuízos decorrentes das infrações cometidas. 

§ 2° — Os valores devem ser recolhidos a favor da CONTRATANTE, em sua 

Tesouraria, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo 
ainda descontá-los das faturas por ocasião de seu pagamento, se assim julgar 
conveniente, e até mesmo cobrá-los executivamente em juizo.  Serb  garantido o 

contraditório e ampla defesa. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO CONTROLE DA ExEcupÃo DO CONTRATO  

0 controle da execução do objeto deste edital será realizado por agente 
fiscalizador designado pela CONTRATANTE, ao qual caberá a verificação da qualidade 
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dos serviços, comunicando é futura contratada os fatos eventualmente ocorridos para 
pronta regularização. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Nos termos do disposto no artigo 56 da Lei federal n° 8.666/1993, não será 
exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Obriga-se a CONTRATADA, sem prejuízo das disposições legais ou 
regulamentares a: 

a) Executar os serviços, objeto deste instrumento contratual, com zelo, dedicação, 
diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 
CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais; 

b) Dar plena e fiel execução ao presente Contrato, respeitadas as cláusulas nele 
estabelecidas e seus anexos, bem como as estipuladas em sua Proposta Comercial que 
não o contrariem, observadas, ainda, as obrigações prescritas em Lei. decretos e 
normas. aplicáveis é espécie, ou pertinentes ao objeto deste Contrato; 

c) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços a serem executados é 
CONTRATANTE; 

d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos ou prejuízos causados é CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na prestação do(s) serviço(s), não reduzindo ou excluindo esta 

responsabilidade a fiscalização feita pela CONTRATANTE: 

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, de acidente do 
trabalho e quaisquer outros inerentes ao empregador, relativamente aos prestadores dos 
referidos serviços, bem como os encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste Contrato; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos, incorreção ou inadequação 

especificação dos serviços executados; 
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g) Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em conformidade com o disposto no Inciso XIII do 
artigo 55 da Lei n° 8.666/93; 

k) Promover a execução dos serviços, através de profissional qualificado, 
obedecendo rigorosamente o padrão de qualidade requisitados, sob pena de rescisão 
contratual e consequente ressarcimento por perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Obriga-se a CONTRATANTE, sem prejuízo das disposições legais ou 
regulamentares a: 

a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis á boa execução das 
obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso da CONTRATADA ás 
dependências da CONTRATANTE, desde que devidamente identificados; 

b) Fornecer á CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se 
façam necessárias ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, 

não cabendo á CONTRATADA qualquer responsabilidade sobre o recebimento 

intempestivo; 

c) Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na 

Cláusula Quarta deste instrumento; 

d) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu 
perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

e) Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o disposto no parágrafo único do  art.  61 da Lei n° 8.666/93, 

o presente instrumento contratual será publicado na forma de extrato. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO 
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Fica eleito o Foro da Comarca de Itapetininga - SP, para dirimir todas as questões 
deste Contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na 
forma do Código Civil. 

E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-
se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas abaixo, a tudo 
presentes. 

Sarapui em 	de 	 de 2019. 

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI 	 EMPRESA 
Laércio Lance Rodrigues 	 Contratada 

Contratante 

Testemunhas: 

Nome: 
RG: 

 

Nome: 
RG: 
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ANEXO V 
CARTA CONVITE N° 01/2019 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

CARTA CONVITE N° 01/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N°01/2019 

OBJETO: Contratação de empresa fornecedora de  software,  mediante locação, nos 

seguintes sistemas integrados de gestão pública: Orçamento, Contabilidade e 
Tesouraria; Portal da Transparência; Administração de Pessoal; Patrimônio, 

Legislativo e Compras / Licitações e controle de contratos contemplando ainda a 

conversão, instalação, implantação, manutenção, suporte e treinamento de 

pessoal, conforme Termo de Referência  constante do ANEXO I. 

Encerramento: / 	/2019 às 00:00 hs 

Abertura: 15/03/2019, às 09:00 hs 

RECEBEMOS da Câmara Municipal de Sarapui, nesta data, cópia do Edital e 

Anexos da licitação acima identificada. 

de 	 de 2019 

NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO:  

CARIMBO 

Razão Social: 

CNPJ n° 

Endereço: 	 n° 	  

Bairro: 	 Cidade: 	  

Telefone:( ) 	  Celular: ( ) 	  

E-mail: 
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