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1 - PREÂMBULO 

1.1 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Pregoeira Oficial designada 

pela Portaria n. 97 e 284/2013, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local abaixo indicado, com obediência a Lei n. 10.520 de 17 

de Julho de 2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93 (e suas alterações 
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posteriores), Decreto Federal n. 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta o 

Pregão Presencial, Decretos n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o 

SPR, Decretos Municipais N. 032/2005 e 09/2010, e Lei Complementar N. 133 de 14 

de dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP, fará realizar 

licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – Superintendência de Licitações, nos dias úteis das 08h30min às 

18h30min, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante 

recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente no site: 

www.varzeagrande.mt.gov.br. 

1.3. A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo 

de Referência, anexo neste edital. 

1.4 O valor estimado e de R$ 2.918.234,30 (dois milhões novecentos e dezoito mil, 

duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), sendo o valor para exercício de 

2013 e de R$ 1.430.0000,00 ( um milhão quatrocentos e trinta mil reais) 

1.5. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Natureza Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.0999  

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração 

Classificação Funcional Programática: 04.01.4.122.101 

Projeto/Atividade: 1135 

2 - DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO:  
 
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de serviços de licenciamento de uso de 

programas de informática (softwares) abrangendo instalação, conversão, manutenção e 

treinamento dos seguintes sistemas de: Gestão Orçamentária, Contabilidade Pública e 

Tesouraria; Gestão de Recursos Humano e Folha de Pagamento; Gestão de Receitas 

Municipais (Tributação); Gestão de Compras, Licitações e Pregão; Gestão Patrimonial; Controle 

de Almoxarifado; Controle de Frota; Gestão de Informações Gerenciais; Portal da 
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Transparência; Gestão de ISS Eletrônico; Gestão de Saúde em ambiente Web; Gestão Escolar 

(educação) em ambiente Web e Gestão de Ações Sociais em Ambiente Web, de acordo com as 

especificações constantes do presente Termo de Referência. 

  

2.2  DATA DA REALIZAÇÃO: 05 de setembro de 2013.  

� HORA: 09h00min (horário de Mato Grosso) 

� ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Os envelopes de proposta 

de preços (I), habilitação (II) e o credenciamento serão recebidos pela comissão das 

08h45min às 09h00min, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos. 

� LOCAL: Avenida Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa – SALA DE 

LICITAÇÕES - Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

2.3 Todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizadas 

no site www.varzeagrande.mt.gov.br no campo Licitações (Adiamento – Revogação - 

Retificação - Esclarecimento), razão pela quais as empresas interessadas deverão 

consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão. 

2.4 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, 

que impeça a realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a 

licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, 

independente de nova convocação. 

3 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1 Conforme previsto no Art. 13 do Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) úteis antes da 

data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, devendo 

fazê-lo por escrito, dirigidas ao pregoeiro, o qual deverá ser protocolado no Setor de 

Licitações da PMVG, sito a Av. Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea 

Grande/MT, nos dias úteis das 08h30min às 18h30min. 

3.2 Os esclarecimentos poderão ser solicitados também através do e-mail 

pregaovg@hotmail.com/licitavg05@hotmail.com, dentro do prazo estipulado no 

item acima. 

3.3 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

3.4 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
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estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

3.5 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a 

realização do certame. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem através 

de documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e 

que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 A participação nesta licitação significa: 

a. Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, 

conhecem e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos 

aqui descritos; 

b. Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas 

que indiretamente a regulam; 

c. Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua 

forma presencial; 

d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de 

desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou 

participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 

suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e 

demais documentos anexos. 

4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

a) Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa 

Oficial, conforme o caso, pelo Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição; 

b) Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil. 

c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus 

órgãos descentralizados. 

d) Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si; 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

5

e) Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

f) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

g) Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade 

vinculada a PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente 

ou responsável técnico. 

h) Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação 

pertinente. 

5 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SPR) – conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras. 

5.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

5.3 Após a homologação da presente licitação será assinada a ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS entre as partes, conforme Anexo XIII, com prazo de validade de 12 (doze) 

meses, contados a partir da publicação da respectiva ata. 

5.4 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados 

trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a 

vigência da Ata de Registro de Preços. 

5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

5.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 
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5.7. ÓRGÃO GERENCIADOR a Secretária Municipal de Administração é o Órgão da 

Administração responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame 

para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 

decorrente. 

5.8. ÓRGÃO PARTICIPANTE a Secretaria(s) que participa(m) dos procedimentos 

iniciais do SRP e integra(m) a Ata de Registro de Preços;  

5.9  ADESÃO à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do numero de órgãos não 

participante que aderirem conforme Artigo 22 Decreto 7.892 de 23/01/2013. 

5.9.1 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a 

primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto 

quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou 

contratação pelo órgão gerenciador. 

5.9.2 Após a autorização do gerenciador, o órgão não participante devera 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em ate noventa dias, observado 

o prazo de vigência da ata. 

5.9.3 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

5.10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações de acordo com as 

condições estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93, conforme disposto no Decreto 

7.892 de 23/01/2013. 

5.11 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), 

obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 

preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

5.12 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, 

nas seguintes situações: 
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I. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de 

Registro de Preços; 

II. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

III. Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII 

do art. 78 da Lei 8.666/93; 

IV. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho 

decorrente deste Registro; 

V. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

VI. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

5.12.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será 

informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será 

juntado ao processo administrativo da presente Ata. 

5.12.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 

Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

5.12.3 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades 

previstas neste Edital. 

5.12.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as 

atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Lote. 

5.12.5 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da 

prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 

suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o 

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

5.13 Funcionários da pasta indicado para fiscalizar os serviços Senhor Marcelo 

Eduardo Mega lotado na Superintendência de Tecnologia e Informação. 

6 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1 O sistema de modernização da administração tributária ora contratada deverá 

ter como data de implantação o 1º (primeiro) dia subseqüente ao da assinatura do 
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contrato e não poderá exceder 60 (sessenta) dias, contados da data supra 

destacada. Quanto ao prazo para a execução dos serviços, será o mesmo prazo de 

vigência do contrato em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

6.2 O fato da adjudicatária, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, 

não celebrar o contrato, independentemente de sujeitar-se a penalidades do art. 7º 

da Lei Federal nº 10.520/2002, autoriza o pregoeiro a examinar as ofertas 

subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta declarada 

vencedora. 

6.3 O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais 

licitantes, até a formalização do contrato com a adjudicatária, devendo as demais 

empresas retirá-los em até 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização dos documentos 

neles contidos. 

6.4 A fiscalização da execução contratual caberá ao FISCAL do contrato indicado no 

item n. 5.13, após a assinatura do contrato, composta por servidores que 

acompanharão a implantação do sistema, bem como fiscalizarão o cumprimento de 

todas as obrigações contratuais. 

6.5 O Fiscal do contrato compete encaminhar ao Secretário Municipal de Receita o 

documento contendo as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à 

Contratada. 

6.6 Competem solicitar à contratada e seus prepostos todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços. A ação da Comissão não exonera a 

contratada de suas responsabilidades contratuais. 

6.7 A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

lei, sem prejuízos das sanções previstas em lei neste edital. 

6.8 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma do 

art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.9 A execução da fase de implantação não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, 

o primeiro (primeiro) dia subseqüente ao da assinatura do contrato. 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

9

6.10 A Administração poderá suprimir ou acrescentar o objeto do contrato em até 

25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, 

de acordo com o dispositivo no art. 65, I e parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.11 A contratado manterá, durante toda a execução contratual, as condições 

habilitatórias. Além disso, para que todos os objetivos contratuais sejam atingidos, a 

contratada necessariamente deverá prestar os serviços obrigatórios, conforme 

exposto no Termo de Referência. 

7 - DO CREDENCIAMENTO 

7.1 O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes na 

etapa de apresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros atos 

pertinentes ao presente procedimento licitatório (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 

10.520/2002 e artigo 11, inciso IV do Decreto nº 3.555/2000). 

7.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II em 

original, por qualquer processo de cópia devidamente autenticada em Cartório 

competente por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, 

ainda por publicação em órgão de imprensa oficial. Sob pena de desclassificação do 

participante, os seguintes documentos:  

7.2.1 Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial 

e suas alterações, ou consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, para maior segurança, de 

preferência que seja devidamente autenticado em Cartório competente por 

tabelião de notas. 

7.2.2 Caso representado por procurador. 

7.2.2.1 Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame.  

7.2.2.2 Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento 

conforme modelo no Anexo VII ao Edital.  

7.2.3 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO de acordo com modelo no Anexo V ao Edital. 
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7.2.3.1 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO de acordo com modelo no Anexo VI ao Edital, somente para 

as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem 

com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. 

7.2.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 133/2006 deverá 

apresentar: 

7.2.4.1 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, 

conforme Modelo Anexo VIII. 

7.2.4.2 COMPROVANTE DE OPÇÃO PELO SIMPLES obtido no sítio da 

Secretaria da Receita Federal.  

7.2.4.3 QUANDO NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: 

a. Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício - DRE, comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 

art. 3º da LC 133/2006. 

      7.2.5 FICHA CADASTRAL, conforme modelo Anexo XII. 

7.3 O descumprimento das exigências do 7.2.4 significa renúncia expressa e 

consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 133/2006 

aplicável ao presente certame. 

7.4 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeitam 

as todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou 

errôneo. 

7.5 O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

7.6 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do 

representante presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, 

impedirá a empresa de participar dos lances verbais. Ficando registrado o preço 

constante na proposta escrita. 

7.7 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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7.8 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a 

imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro. 

8 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos na sessão pública do Pregão, das XXhXXmin às XXh00min, com tolerância 

máxima de 10 (dez) minutos. 

8.2 A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

8.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente em envelopes fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, 

contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

9 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 

9.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório 

e anexo, que dele fazem parte integrante.  

9.2 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da 

empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, datilografada ou impressa, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador juntando-se a 

procuração (quando não apresentada no credenciamento).  

9.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

de sua apresentação; 

b. Preços unitários por itens, preços totais e global em algarismos e por extenso, 

expressos em moeda corrente nacional com até duas casas decimais; 

ENVELOPE I 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2013 
ABERTURA DIA: ___/____2013. Ás ______Hs. 

PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: __________________________ 

 

ENVELOPE II 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2013 
ABERTURA DIA: ___/____2013. Ás ______Hs. 

HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: __________________________ 
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c. Especificação completa do SERVIÇOS cotado, de acordo com as 

características apresentadas no Anexo I; 

d. Prazo de entrega estabelecido no Anexo I;  

e. Declaração expressa de que nos preços propostos estão inclusos além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 

o fornecimento do objeto da presente licitação; 

f. Os seguintes dados da empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, email, 

número do CNPJ e Insc. Estadual; 

g. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus 

Anexos; 

h. Nome, assinatura, Nº. do RG e do CPF do representante legal; 

i. Agência Bancária e número da conta corrente em nome da proponente 

(preferencialmente do Banco Santander Brasil S.A.).  

9.4 Descrição completa e minuciosa do objeto licitado, conforme o Anexo I do Edital 

– Termo de Referência. 

9.5 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 

parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou que apresentem 

irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestadamente inexeqüíveis, 

presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou 

aquelas que ofertarem alternativas. 

9.6 As propostas não poderão impor condições ou conter opções.  

9.7 Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

9.8 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.9 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do 

proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

9.10 Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste 

Edital.  
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9.11 A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o 

preenchimento incorreto dos itens necessários para o julgamento implicará na 

desclassificação.  

10 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

10.1 A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o MENOR 

PREÇO GLOBAL, conforme especificado no anexo I deste edital.   

10.2 No dia, horário e local indicado no item 2.2 acima, a comissão receberá os 

envelopes de proposta de preços e habilitação e posteriormente iniciará o 

credenciamento dos interessados em participar do certame. 

10.3 No credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE 

PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. Anexo V ou VI. 

10.4 Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, 

estabelecido nos itens 2.2 e 7.1 deste edital, não haverá a possibilidade de admissão 

de novos participantes no certame. 

10.5 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

10.6 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 

As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

10.7 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  

10.8 As propostas que atenderem aos requisitos do edital, no exame de 

conformidade, serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até 

o máximo de 3 (três).  
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c) Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes. 

10.9 As empresas interessadas deverão conhecer as instalações onde serão 

prestados os serviços e para tanto será necessário realizar VISTORIA TÉCNICA nos 

locais, para um melhor entendimento do escopo desse projeto, na oportunidade 

serão sanadas dúvidas quanto às condições de trabalho, complexidade estrutura 

física das unidades abrangidas, dentre outras informações necessárias, sendo que no 

ato da referida vistoria será emitido um Atestado de Vistoria Técnica, conforme 

Modelo Anexo XI. 

10.9.1 Para a realização da vistoria técnica será necessário o credenciamento da 

pessoa designada para tal fim, devendo para tanto realizar o agendamento 

com até 3 (três) dias de antecedência da data de recebimento dos envelopes 

através do telefone: 65- 3688 8185 ou 65-8443-4995, com o Sr . Marcelo 

Eduardo Mega. A visita técnica deverá ser realizada até 24 (vinte e quatro) 

horas antes do horário marcado para a sessão. 

10.10 Caso a licitante primeira classificada não tenha atendido as especificações 

obrigatórias conforme item 10.9 e subitens o Pregoeiro convocará as demais 

licitantes, respeitando a ordem de classificação que fará também demonstração de 

seu sistema. 

11 - DOS LANCES 

11.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 

os demais em ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate.  

11.2 Os lances deverão ser formulados em valores distintos, sucessivos e 

decrescentes. 

11.3 O pregoeiro poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo, bem como, o valor 

mínimo entre os lances. 

11.4 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinar da formulação de lances. 

11.5 A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço 
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apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso não se 

realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente as penalidades constantes na legislação vigente.  

11.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não sendo selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através 

dos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 133/06, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, para a etapa de lances, na ordem crescente dos 

valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

11.7.1 Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

11.7.2 Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate técnico, 

serão adotados os seguintes procedimentos: 

a. microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

b. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

subitem 10.7.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

c. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo estabelecido no subitem 10.7.1 acima, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 
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11.8 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço.  

11.9 Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço. 

11.10 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará 

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor.  

11.11 Os percentuais de descontos ofertados na etapa de lances deverão ser 

proporcionais para todos os itens, não podendo valer-se de desconto maior para um 

determinado item e menor para outro. 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

12.1  A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do 

Pregão, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

12.2  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.  

a. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item 

acima, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação;  

b. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou 

revogar a licitação. 
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12.3 O registro cadastral da Prefeitura de Várzea Grande, não substitui os 

documentos, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  

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

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

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

12.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação 

deverão estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço 

respectivo, ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar 

em nome da Matriz; ou se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar 

em nome da filial, salvo: 

12.5.1 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

12.6 Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e evidente a vantagem para a Administração, devendo 

também, se necessário promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive 

estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução. 

12.7 Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o 

Pregoeiro considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

12.8 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

13 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II 

“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

13.1 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

13.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

13.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

13.4 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT poderá utilizar os sites oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do 

licitante. 

13.5 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 

preferencialmente em ordem, com suas páginas numeradas seqüencialmente, a 

seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
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■ REGULARIDADE FISCAL 

 13.5.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

13.5.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 13.5.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da 

União, a mesma poderá ser retirada no site: 

www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm 

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) 

específica para participar de licitações, onde a mesma poderá ser 

retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência 

Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo 

domicílio tributário; 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela 

Prefeitura do respectivo domicílio tributário. 

 13.5.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma 

pode ser retirada no site: www.inss.gov.br. 

 13.5.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a 

mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br. 

13.5.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a 

Lei n. 13.440/2011 art. 29, inciso V, a mesma pode ser retirada no site: 

www.trt23.jus.br. 

13.5.7 Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do 

Estado do respectivo domicílio tributário; 

 13.5.8 Certidão de Dívida Ativa com a Procuradoria Municipal de seu 

respectivo município. 

■ QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

13.5.9 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO 

EXERCÍCIO SOCIAL (2012), apresentados na forma da lei e que comprovem 

a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios; 
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13.5.9.1 A comprovação da boa situação financeira será baseada na 

obtenção de índice de Liquidez Geral (ILG) e índice de Liquidez Corrente 

(ILC), igual ou superior a um (=1). 

13.5.9.2 Caso as empresas não atendam o item anterior, obrigatoriamente o 

capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo deverá ser de 5% (cinco 

por cento) do valor estimado da contratação, como preconiza o § 3º do artigo 

31 da Lei 8.666/93. 

13.5.9.3 Para as empresas licitantes que ainda não tenham 01 (um) ano de 

exercício social, deverá ser apresentado Balanço de Abertura, devidamente 

chancelado na Junta Comercial ou entidade equivalente assinado por 

contabilista habilitado e por representante legal da empresa. 

13.5.10 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 

■ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

13.5.11 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original, cópia autenticada 

em cartório ou cópia autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio 

apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que comprove a 

aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características com o objeto da licitação. 

a) Prova de Capacidade Técnica Profissional, mediante comprovação de a 

Proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega dos envelopes, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de 

atestado(s) de responsabilidade técnica pela execução de serviços de 

características semelhantes ao objeto deste certame, aqui consideradas como 

as parcelas de maior relevância do objeto do certame. 

b) Sistema(s) com características semelhantes às descritas dos Sistemas de 

Gestão Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria, Recursos Humano e 

Folha de Pagamento, Receitas Municipais (Tributação), Compras e Licitações, 

Patrimônio, Controle de Materiais (Almoxarifado), Frota, Informações 
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Gerenciais, Portal da Transparência, ISS Eletrônico, Saúde em ambiente Web, 

Educação em ambiente web e Ação Social em ambiente web. 

c) Tal comprovação deverá ser feita pela apresentação de prova do vínculo 

profissional entre o responsável técnico e a Proponente (cópia do registro 

em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de prestação de 

serviços autônomo) ou contrato social no caso de sócio, bem como do(s) 

atestado(s) de responsabilidade técnica emitido(s), o(s) qual(is) 

comprove(m) o atendimento às áreas de maior relevância aqui definidas. 

13.5.12 Declaração de que fará a conversão da Base de Dados dos 

Sistemas, atualmente em uso em no máximo 130 (Cento e Vinte) dias, 

conforme modelo especificado no ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO DE 

CONVERSÃO DA BASE DE DADOS. 

13.5.13 Declaração de que a licitante atende a todos os itens do TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

■ OUTROS DOCUMENTOS  

13.5.14 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência, da LICITANTE, expedido 

pelo órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade. 

13.5.15 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz. Modelo no Anexo II. 

13.5.16 Nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, fica a 

licitante obrigada a declarar sob as penalidades legais à superveniência de 

fato impeditivo da habilitação, se houver. Modelo no Anexo III.  

13.5.17 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo no Anexo X. 

13.6 Não serão aceitos protocolos de renovação. As renovações, somente serão 

válidas se publicadas no Diário Oficial da União. 

14 - DO RECURSO 

14.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

21

abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos.  

14.2 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

14.3 A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à 

proposta de preços de outra licitante, deverá ser devidamente comprovada sob pena 

de não conhecimento do recurso interposto. 

14.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos 

praticados, a autoridade competente Homologará à adjudicatária para determinar a 

contratação. 

14.5 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

14.6 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, na Comissão 

Permanente de Licitações. 

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

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 

à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente 

para a homologação.  

 

15 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1 A prestação dos serviços deverá estar de acordo com a qualidade, quantidade e 

periodicidade especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que 

a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de 

reclamação por parte da contratada. 

15.2 Os serviços serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

suas secretarias e unidades a estas vinculadas. 

15.3 O prazo para implantação do sistema informatizado oferecido pela licitante e à 

organização deverá obedecer ao Anexo I – Termo de Referência.   
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15.8 A Administração Pública poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso 

estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstância que 

caracterizará a mora do adjudicatário. 

 

16 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos 

serviços, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida e 

vistada pelo secretário da pasta, contendo a modalidade e o n. da licitação, agência e 

conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado 

(preferencialmente do Banco Santander Brasil S.A.) devidamente atestado pelo 

Coordenador de Almoxarifado e pelo Secretário da pasta.  

16.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

16.3 Como condição para pagamento, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

17.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por 

cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

17.2 Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a 

contar da notificação. 

17.3 Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetivará 

a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) dias úteis 

seguintes à comunicação, para assinatura de contrato e/ou retirada da Ordem de 

Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a Ordem de Fornecimento, 

a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

17.3.1 Proceder ao fornecimento, dentro das condições, prazos e preços 

ajustados na Ata de Registro de Preços e no Contrato; 

 17.3.2 Dar plena e total garantia quanto à qualidade da prestação dos 

serviços, responsabilizando-se quanto a qualquer problema ou reclamação que 

possam surgir durante a vigência do Contrato; 
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 17.3.3 Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e 

posterior encaminhamento Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido; 

17.3.4 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor de Compras ou 

Secretaria, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 

17.3.5 Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, 

em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 

serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências 

da Prefeitura; 

17.3.6 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser 

contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

17.3.7 Reparar, corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte, em até 24 

(vinte e quatro) horas após a notificação, os produtos que apresentar qualquer 

impropriedade, sem implicar custos adicionais aos preços contratados; 

17.3.8 Encaminhar as propostas realinhadas (com preços finais) ao setor de 

Licitação/Pregão com prazo máximo de 02 (dois) dia útil após o encerramento do 

certame; 

17.3.9 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as 

obrigações assumidas sem qualquer ônus para a PMVG; 

17.3.10 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua 

contratação; 

17.3.11 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente contados da 

notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 

17.3.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  

18 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

18.1 Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a: 

18.1.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei 

nº. 8.666/93, para retirar a Ordem de Fornecimento; 

18.1.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e 

esclarecimentos que venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 
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18.1.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos 

neste Edital; 

18.1.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 

constatada durante a execução e no recebimento dos serviços; 

18.1.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 

contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

18.1.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir 

suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda; 

18.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação dos serviços que estiver em 

desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 

18.1.8 Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do 

pagamento. 

19 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

19.1 A empresa que, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 

a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, além de sujeitar-se 

às penalidades contratuais, nos exatos termos do art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002, combinado com o art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.  

19.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na 

execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no 

Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia 

defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 

I. ADVERTÊNCIA 

19.2.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada 

nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, 

independentemente da aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou 
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serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o 

enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, 

desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, 

pelo prazo não superior ao estipulado no contrato. 

II. MULTA 

19.2.2 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a 

MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de 

entrega dos materiais ou serviços, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida; 

�  O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será 

contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao 

término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela 

inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções 

cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de 

Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula 

contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se 

decorrido o prazo estabelecido no item 16.2, dentro do prazo de 

validade da proposta e não comparecendo à Prefeitura o proponente 

convocado para a assinatura do contrato. 

19.2.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver 

prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em 

decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja 

imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto 

inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 
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19.2.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra 

forma de cobrança Administrativa ou Judicial. 

19.2.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução 

dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

19.2.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser 

aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato 

por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

data do recebimento da respectiva intimação. 

19.2.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e 

situações: 

1. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a. atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, 

que tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b. execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços 

contratados; 

2. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a. não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e 

riscos de operacionalização; 

c. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução 

do objeto deste ajuste; 

d.  cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem 

prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

 

IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

19.2.8 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
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penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

19.2.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 

Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira 

para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

órgão    contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou 

ações que evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em 

parte; 

c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da 

execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da 

Contratante, por escrito. 

19.3 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do 

Edital, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

19.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

20 .DA DEMOSTRAÇÃO TÉCNICA 

20.1 Com o objetivo de assegurar o atendimento das exigências deste Termo de 

Referencia, para a homologação e adjudicação do processo licitatório, a licitante 

vencedora deverá demonstrar as funcionalidades dos sistemas oferecidos no prazo 

máximo de 03 dias úteis, após fechamento da sessão, sendo que nesta etapa será 

avaliado e comprovado todas as funcionalidades exigidas conforme especificado 
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neste termo de referencia.  

20.2 A análise e julgamento das apresentações técnicas serão realizados e 

conduzidos pelo Pregoeiro com o apoio técnico de uma comissão constituída por 

profissionais da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

20.3 Para a demonstração dos sistemas será disponibilizado a seguinte estrutura: 

• 1 servidor IBM x3650, com sistema operacional Debian GNU/Linux 7.0, com 
IP 192.168.10.10; 

•  1 estação com sistema operacional Windows XP, com IP 192.168.10.11; 

•  1 estação com sistema Operacional Windows 7, com IP 192.168.10.13; 

•  1 estação com sistema operacional Debian GNU/Linux 7.0, com IP 
192.168.10.13; 

• Equipamentos configurados em rede Classe C com máscara de sub-rede 
255.255.255.0, criada exclusivamente para a demonstração. 

20.4 A licitante poderá utilizar equipamentos próprios para a referida 

apresentação, desde que suas configurações sejam similares a estrutura acima 

descrita.  

20.5 A licitante será responsável pela instalação e configuração de todos os 

recursos necessários à demonstração, tais como: softwares servidores, banco de 

dados de demonstração, drivers, e demais recursos de software necessários à sua 

apresentação.  

20.6 A licitante terá total liberdade para configurar, alterar e reinstalar os 

Sistemas operacionais, desde que seja mantido a diversidade dos S.O.s.  

20.7 Toda demonstração deverá ser conduzida exclusivamente n a  s e d e  d a  

P r e f e i t u r a  Mun i c i p a l  d e  V á r z e a  G r a n d e  pela própria licitante através da 

utilização da estrutura oferecida para este fim ou em equipamentos próprios, por 

profissional(is) da empresa devidamente credenciado(s) para o fim específico de 

demonstração.  

20.8 Todos os recursos utilizados deverão estar na rede disponibilizada para a 
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apresentação, não sendo admitido o uso de acesso remoto ou qualquer recurso 

externo.  

20.9 Todos os custos dessa apresentação, bem como as demais incorridas na 

fase de proposta, correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito 

à indenização, reembolso ou compensação.  

20.10 Os requisitos serão avaliados seqüencialmente obedecendo à ordem do item 

5 ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS, na ordem crescente de numeração ou por 

amostragem a critério da comissão.  

20.11 No caso da escolha de demonstração por amostragem a apresentação dos 

itens selecionados será apresentada as empresas participantes no ato da sessão de 

demonstração.  

20.12 Caso a licitante não cumpra o prazo mencionado acima, ou não atenda as 

características técnicas especificadas a licitante será desclassificada, e será 

procedida a convocação da segunda classificada e demais que atendam as 

exigências contidas na integra do Edital e seus anexos. 

21 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

21.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para 

homologação. 

21.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

21.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

21.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo 

de até 02 (dois) dias para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não 

apresentar situação regular no ato da assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, 

injustificadamente, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar os 

LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das multas 

previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 

21.5 Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o 

compromisso de atender durante o prazo de sua vigência os pedidos realizados, 
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quando então será celebrado o contrato, específico para tal, estabelecendo 

quantidades, prazo de entrega, etc. 

21.6 A ata poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como Ordem 

de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pelo Setor de Compras da PMVG/MT 

em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 

21.7 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas 

no Art. 65 da Lei 8666/93. 

21.8 O preço registrado manter-se-á inalterado pelo período da vigência da presente 

Ata. 

21.9 A Prefeitura monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, 

de forma a avaliar os preços praticados no mercado, podendo rever os preços 

registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados, visando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Ata. 

21.10 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão 

ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 

apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 

vigente no mercado a época do registro – equação econômico-financeira. 

21.11 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor 

deste certame, farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, 

independente de transcrição. 

21.12 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 

convocação para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos 

compromissos assumidos. 

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 
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para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, de acordo com 

o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

22.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 

26 § 3º Dec. nº 5.450/05) 

22.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

22.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas para este certame, sendo responsável por esses custos, 

independentemente do resultado do processo licitatório. 

22.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 

de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 

da Lei 8.666/93.  

22.8 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

22.9 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

22.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada no Dpto. de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande/MT após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 

22.11 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de 

acordo com as Leis vigentes.  
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22.12 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à 

homologação. 

22.13 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

22.14 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor 

deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

22.15 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

22.15.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, 

caput, da Lei 8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente 

comprovado; 

22.15.2 Adiar a data da sessão pública. 

22.16 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentos relativos à presente licitação. 

22.17 Todas as obrigações a serem ajustadas pelas partes, estão previstas na 

Minuta de Contrato, que acompanha o presente edital. 

22.18 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea 

Grande/MT. 

22.19 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 

7º DA C.F. (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Apresentar dentro do 

envelope I de Proposta) 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA INDEPENDENTE. (Apresentar no 

credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA 
REGULARIDADE FISCAL E PROPOSTA INDEPENDENTE  
(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 
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ANEXO VII MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (Apresentar no 

credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI 

COMPLEMENTAR 133/2006 (ME ou EPP) (Apresentar no 

credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO IX TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DE BASE DE 

DADOS(Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO X DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA (Apresentar dentro do envelope II de 

Habilitação) 

ANEXO XI ATESTADO DE VISITA TECNICA (Apresentar dentro do envelope II 

de Habilitação) 

ANEXO XII FICHA CADASTRAL (Apresentar no credenciamento, fora dos 

envelopes) 

ANEXO III FÓRMULA - BALANÇO PATRIMONIAL 

ANEXO XIV MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO XV MINUTA CONTRATO 

 

 

Várzea Grande – MT, 20 de agosto de 2013. 

 

 

________________________________________ 
CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

___________________________ 
LUCIANA MARTINIANO 

PREGOEIRA 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 009/2013 
 

1. DO OBJETO 

Registro de Preços para futura e eventual Contratação de serviços de licenciamento de 

uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, conversão, manutenção e 

treinamento dos seguintes sistemas de: Gestão Orçamentária, Contabilidade Pública e 

Tesouraria; Gestão de Recursos Humano e Folha de Pagamento; Gestão de Receitas 

Municipais (Tributação); Gestão de Compras, Licitações e Pregão; Gestão Patrimonial; Controle 

de Almoxarifado; Controle de Frota; Gestão de Informações Gerenciais; Portal da Transparência; 

Gestão de ISS Eletrônico; Gestão de Saúde em ambiente Web; Gestão Escolar (educação) em 

ambiente Web e Gestão de Ações Sociais em Ambiente Web; por um período de 12 (doze) 

meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos em consonância com o inciso II do Art. 57 

da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com as especificações constantes do presente Termo de 

Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Essa contratação se faz necessária para que a administração pública municipal possa 

ter condições tecnológicas para o exercício de sua missão perante a sociedade, clientes de seus 

serviços, de forma transparente, respeitando o direito de acesso as informações de caráter 

público e cumprindo com as determinações legais do portal de transparência pública. 

Possibilitando a atualização automática do site institucional que tem como principal 

missão a democratização da informação, levando transparência à sociedade sobre os fatos e 

serviços municipais. 

Garantir a confiabilidade dos serviços vitais para administração municipal que estão 

indireta e diretamente relacionados a todas as interações entre a administração e o munícipe, 

tais como a emissão de taxas, certidões, alvarás, entre tantos outros serviços. 

Dar condições de gestão de todos os processos internos da administração pública, de 

forma que ocorra a convergência das informações produzidas pelos diversos setores existentes 

na prefeitura municipal e que não sua individualidade produzem informações de extrema 

relevância para a gestão do município. 
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Dar crédito a administração publica junto aos órgãos fiscalizadores, possibilitado uma 

prestação de contas eficiente. 

Permitir que todas as extensões dos serviços de saúde, assistência social e educação, 

localizados em áreas com recursos escassos e onde não há cabeamento, possam ser 

beneficiados com módulos 100% on-line. 

Será necessária a integração de todos os bancos de dados, onde haverá unificação de 

algumas tabelas que hoje são consideradas redundantes e inconsistentes, devendo considerar 

as boas práticas e as práticas de segurança, comuns ao ambiente de banco de dados relacional, 

com grande capacidade de armazenamento e que possibilite transações, as características do 

SGBD serão apresentadas em item especifico. 

A superintendência de tecnologia da informação esta optando por uma Solução open 

Source pelo fato de que todas as informações produzidas e armazenadas são de propriedade do 

poder publico municipal, e a conservação desse patrimônio deve persistir sem que haja custos 

onerosos com licenças, permitindo a obtenção das versões evolutivas sem necessidade de 

investimentos. 

Dessa forma as soluções open Source possuem ampla rede de fóruns e grupos de 

estudo e aprimoramento não correndo risco de descontinuação por falta de investimentos. 

Os sistemas serão de grande importância para o poder público municipal atender todas 

as exigências conforme determinado pela Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC). 

3. DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, suas 

secretarias e unidades a estas vinculadas. 

4. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

4.1.  A Licitante deverá fornecer integralmente os seguintes módulos: 

4.1.1. Gestão Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; 

4.1.1.1. OBJETIVO: Permitir o planejamento e execução das ações do Plano de 

Governo e dos recursos envolvidos através do Plano Plurianual, da Lei de 
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Diretrizes Orçamentária, dando suporte à programação financeira e ao 

cronograma de desembolso. 

4.1.2. Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento; 

4.1.2.1. OBJETIVO: Apoiar a Administração de Recursos Humanos propiciando o 

gerenciamento dos processos de Administração de Pessoal, com base em 

informações de admissão, qualificação profissional, evolução salarial, lotação 

e outros dados de assentamento funcional e pagamento de pessoal. 

4.1.3. Gestão de Receitas Municipais (Tributação);  

4.1.3.1. OBJETIVO: Realizar controle efetivo da receita tributária, de contribuições 

e da receita patrimonial de competência do Município e dar suporte às ações 

de recuperação de obrigações não cumpridas. Neste sistema estão 

compreendidos os módulos de Imobiliário, Mobiliário, Fiscalização e Dívida, 

podendo os respectivos ser disponibilizados através de executáveis distintos e 

integrados ou através de módulos em um único executável ou através de 

módulos via WEB. 

4.1.4. Gestão de Compras, Licitações e Pregão;  

4.1.4.1. OBJETIVO: Permitir a gestão de administração de compras de materiais 

e serviços, controlando todas as etapas dos processos de aquisições. 

4.1.5. Gestão Patrimonial;  

4.1.5.1. OBJETIVO: Efetuar o controle físico-financeiro dos bens do Ativo 

Permanente. 

4.1.6. Controle de Almoxarifado;  

4.1.6.1. OBJETIVO: Controlar o recebimento, armazenamento, requisição e 

distribuição dos materiais em estoque. 

4.1.7. Controle de Frota; 

4.1.7.1. OBJETIVO: Controlar o uso e a manutenção de veículos e máquinas da 

administração visando a redução de custos, melhoria dos serviços de 

transporte e maior controle dos veículos. 

4.1.8. Gestão de Informações Gerenciais;  
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4.1.8.1. OBJETIVO: Disponibilizar informações sobre as áreas da administração, 

de forma dinâmica e inteligente, através de gráficos, visões, mapas, e outras 

técnicas, permitindo acesso a detalhamentos e emissão de relatórios segundo 

filtros que forem estabelecidos pelo interessado. 

4.1.9. Portal da Transparência;  

4.1.9.1. OBJETIVO: O objetivo do Portal da Transparência é propiciar à 

administração uma ferramenta concebida para a entidade de forma a atender 

a Lei Complementar 131/2009, lei da transparência pública, por um lado, a 

divulgação das atividades desenvolvidas pela Entidade e por outro a 

aproximação do cidadão por uma interface de comunicação, operando como 

uma ferramenta efetiva de fiscalização. 

4.1.10. Gestão de ISS Eletrônico; 

4.1.10.1. OBJETIVO: é possibilitar a substituição dos procedimentos manuais de 

declaração e emissão da guia para recolhimento do ISS por um sistema 

integrado de gestão, proporcionando facilidade, agilidade, segurança e 

comodidade na declaração do Imposto Sobre Serviços – ISS, facilitando e 

agilizando o cumprimento das obrigações tributárias instituídas em Legislação. 

4.1.11. Gestão de Saúde em ambiente Web; 

4.1.11.1. OBJETIVO: Automatizar os processos que envolvam o atendimento aos 

usuários dos Serviços de Saúde do município, propiciando um controle efetivo 

dos procedimentos e gerando informações de apoio à decisão. O Sistema 

deve estar preparado para funcionar de maneira integrada via WEB nas 

dependências da Secretaria e nas Unidades de Saúde. 

4.1.12. Gestão Escolar (educação) em ambiente Web;  

4.1.12.1. OBJETIVO: O Sistema de Gestão Escolar deverá ser integrado e 

desenvolvido totalmente em ambiente WEB, permitindo que os dados comuns 

aos módulos sejam alimentados uma única vez evitando digitações 

redundantes, podendo estar integrado a um Portal Educacional e 

obrigatoriamente ser desenvolvido pela própria licitante, vedando-se dessa 

forma a subcontratação do Sistema de Gestão Escolar. 

4.1.13.  Gestão de Ações Sociais em Ambiente Web 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

38

4.1.13.1.  OBJETIVO: Facilitar o serviço das Assistentes Sociais em seus 

atendimentos a população, armazenando dados estatísticos e oferecendo 

informações referentes ao Município. 

5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA 

5.1.1. Os sistemas a serem fornecidos deverão ser compostos por módulos que atendam 

aos requisitos de funcionalidades e deverão ser compatíveis com sistema 

operacional Windows XP e posteriores, também deverá ser fornecidas versões 

para sistema operacional GNU/Linux ou suportar emulação sobre este sistema de 

software livre. 

5.1.2. Os sistemas de gestão deverão possuir recursos de exportação de documentos e 

fotos digitalizados. 

5.1.3. Os sistemas deverão possuir opção para a inclusão de informações em dois níveis: 

•••• Inclusão/Lançamento  

•••• Confirmação 

5.1.4. A informação só será processada pelo sistema, após a confirmação realizada pelo 

usuário com permissão de gestão. 

5.1.5. Os sistemas de gestão deverão gerar automaticamente os arquivos necessários 

para atendimento da Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC), mantendo 

essa compatibilidade por toda a vigência do contrato. 

5.1.6. Não poderá haver limitação na quantidade de usuários e nem no numero de 

licenças por usuário, garantindo a administração pública o direito de exercer suas 

atividades sem onerar os custos com o objeto deste termo de referência. 

5.1.7. Os módulos de PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ISS ELETRÔNICO, GESTÃO DE 

SAÚDE EM AMBIENTE WEB, GESTÃO DE EDUCAÇÃO EM AMBIENTE WEB, 

GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL EM AMBIENTE WEB, deverão possuir tecnologia 

100% web, para garantir a acessibilidade às unidades educacionais e de saúde em 

sua totalidade e principalmente nas áreas municipais onde há escassez de 

recursos físicos de conectividade. 
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5.1.8. Os módulos que operem em ambiente WEB deverão ser compatíveis com os 

principais browsers (navegadores) de internet disponíveis no mercado, entre eles o 

Internet Explorer 6.0 ou superior, Mozilla Firefox e Google Chrome. 

5.1.9. Todos os sistemas deverão possuir disponibilidade de importar, consultar, 

scannear, anexar e imprimir documentos pertinentes aos processos realizáveis de 

cada sistema, sendo feito o acesso a impressoras, scanners e dispositivos 

utilizados pelo próprio sistema, sem a utilização de outros aplicativos. 

5.2. CARACTERISTICAS DOS BANCOS DE DADOS: 

5.2.1. Todas as bases existentes na Prefeitura Municipal de Várzea Grande deverão ser 

convertidas para Banco de Dados de código aberto.  

5.2.1.1. Suporte a Triggers; 

5.2.1.2. Suporte a Stored Procedures; 

5.2.1.3. Suporte a SSL (Secure Sockets Layer); 

5.2.1.4. Suporte a Transactions; 

5.2.1.5. Suporte a Views; 

5.2.1.6. Suporte a Schemas; 

5.2.1.7. Suporte a Referencial Integrity 

5.2.1.8. Suporte a Savepoints. 

 

5.2.2. O SGBD deverá ser suportado por Kernel Linux 2.6 ou superior. 

5.2.3. Todos os sistemas deverão compartilhar um banco unificador de cadastros gerais, 

com objetivo de unificar as informações que são comuns, reduzir o retrabalho de 

inclusões e edições e manter as informações atualizadas, com exceção dos 

sistemas WEB: Gestão de Saúde, Gestão Escolar (educação) e Gestão de Ações 

Sociais. 

5.2.4. O sistema Gestão de Saúde em ambiente WEB deverá utilizar banco de dados 

independente com integração à base de dados CADSUS do Ministério da Saúde.  

5.2.5. O sistema Gestão Escolar (educação) em ambiente WEB deverá utilizar banco de 

dados independente com integração às bases de dados do Ministério da 

Educação.  
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5.2.6. O sistema Gestão de Ações Sociais em ambiente WEB deverá utilizar banco de 

dados independente com integração à base de dados CADUNICO do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

5.2.7. A Superintendência de Tecnologia de Informação deverá receber uma cópia digital 

e uma cópia impressa do dicionário de dados, diagrama e seus relacionamentos. 

5.2.8. Todos os bancos de dados deverão permanecer hospedados nos servidores 

localizados na superintendência de tecnologia da informação da prefeitura 

municipal de Várzea Grande. 

5.2.9. Os Bancos de dados existentes e produzidos durante a vigência do contrato são de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e jamais poderão ser 

reproduzidos em qualquer meio sem justificativa e autorização da 

Superintendência de Tecnologia da Informação.  

5.2.10. Será de propriedade exclusiva da superintendência de tecnologia da informação 

a senha de ADMINISTRADOR dos bancos de dados, e o fornecimento de acesso 

com perfil de administrador para usuário da empresa deverá ser solicitado por 

escrito com todas as justificativas técnicas.  

5.2.11. Todos os sistemas deverão alimentar um banco de dados de LOG secundário de 

todas as operações realizadas em cada sistema, este banco de dados unificado 

com layout a ser definido pela STI-VG, conterá informações precisas de todas as 

ações realizadas por cada usuário.  

5.2.12. A realização de manutenção do banco de dados por parte da CONTRATADA 

deverá ser realizado de preferência por meio da rede local da CONTRATANTE ou 

por acesso remoto aos servidores. 

5.2.13. Em caso de manutenção partindo da rede local, será de responsabilidade da 

CONTRANTANTE fornecer estrutura de acesso a base de dados para realização 

da manutenção. 

5.2.14. Em caso de manutenção por acesso remoto, será necessário o envio de 

solicitação por escrito da CONTRATADA, a infraestrutura de acesso para a 

CONTRATADA e o controle de segurança do mesmo, será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. O acesso será realizado por meio de uma VPN (Virtual Private 

Network), sendo disponibilizado para a CONTRATADA uma Chave e um 

Certificado de acesso, após a manutenção os mesmos serão revogados. 

21 ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS 

21.2  Sistemas Gerais 
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21.2.1 Ser compatível com ambiente distribuído, permitindo a realização de tarefas 

concorrentes; 

21.2.2 Utilizar em todo o Sistema o ano com quatro algarismos. 

21.2.3 Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a 

violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de 

senhas por nível de acesso, considerando a função e grupo ao qual ele pertença 

(Perfis), permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas. 

21.2.4 Permitir a configuração dos Perfis de acesso nos seguintes níveis: Permissão 

das ações (inclusão, alteração e exclusão), permissão de acesso aos menus e 

permissão de acesso aos objetos de cada tela. 

21.2.5 Registrar um Log de utilização nas inclusões, atualizações e exclusões 

efetuadas pelos operadores autenticados no sistema, nos cadastros e 

movimentações, registrando todas as informações anteriores contidas nos 

campos e tabelas, permitindo também a consulta desses registros.  

21.2.6 Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às 

informações atualizadas imediatamente após o término da transação.  

21.2.7 Permitir personalizar os relatórios com a identificação do Órgão.  

21.2.8 Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional 

dos mesmos em arquivos com formato PDF, HTML e RTF, para que possam ser 

visualizados ou impressos posteriormente. 

21.2.9 Assegurar a integração de dados do sistema, garantindo que a informação seja 

alimentada uma única vez, independente do módulo que esteja sendo 

executado.  

21.2.10 Possuir recurso para exportação de dados em arquivos no formato XLS. 

21.2.11 Possuir teste de consistência de dados de entrada. Ex: validade de datas, 

campos com preenchimento numérico, etc. 
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21.2.12 Garantir que o sistema aplicativo tenha integração total entre seus módulos e 

funções.  

21.2.13 Os relatórios devem ter totalização a cada quebra de item e geral para todos os 

valores monetários ou que necessitarem deste tipo de informação.  

21.2.14 Utilizar a língua portuguesa para todas as comunicações do sistema aplicativo 

com os usuários.  

21.2.15 Disponibilizar Manual do Usuário contendo todas as informações necessárias 

sobre o sistema. 

21.2.16 Permitir em todas as telas de cadastro e movimentação, consultas por filtros 

dinâmicos e condições dinâmicas.  

21.2.17 Apresentar ícones em botões e opções de menu de modo diferenciado caso eles 

estejam habilitados ou não.  

21.2.18 Apresentar o conteúdo das telas organizado em áreas funcionais bem 

delimitadas. Ex: legenda da janela, área para menus, área para botões, área de 

apresentação de campos, área para mensagens de orientação.  

21.2.19 Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao 

usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua 

confirmação para dar prosseguimento a tarefa.  

21.2.20 Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos label’s, botões, 

ícones e menus em todos os módulos do sistema. 

21.2.21 A Solução deve ser baseada no conceito de controle de transação, mantendo a 

integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas tanto de 

software como de hardware.  

21.2.22 O sistema deve ser desenvolvido baseado em um padrão operacional e todas as 

telas e componentes do sistema devem herdar as características padronizadas, 

simplificando sua operação.  
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21.2.23 Possuir gerador de relatório próprio, com seleção e classificação dos dados 

escolhidos pelo usuário. 

21.2.24 Permitir associar um ou mais relatórios desenvolvidos no gerador próprio a 

objetos (botões específicos) do sistema.  

21.2.25 Desativar o usuário após um número máximo configurável de tentativas inválidas 

de login.  

21.2.26 Armazenar criptografado todas as informações relacionadas a senhas e 

permissões de acesso.  

21.2.27 Possuir Ajuda on-line, sensível no contexto, com possibilidade de acesso através 

de botões. 

21.2.28 Possuir padronização do uso de teclas de função, aspectos de controle, teclas 

de atalho e ferramentas, em todo sistema, de forma a facilitar o seu 

aprendizado e operação. 

21.2.29 Possuir recursos de informação ao usuário sobre a função de um botão, menu 

ou ícone nas telas do sistema, ao posicionar o cursor sobre ele. 

21.2.30 Permitir ao usuário acompanhar o andamento de operações mais demoradas em 

execução de forma visual e clara, mostrando que o sistema está em operação. 

21.3 FUNCIONALIDADES TÉCNICAS PARA OS SISTEMAS EM AMBIENTE WEB 
 

21.3.1 Utilizar em todo o Sistema o ano com quatro algarismos. 

21.3.2 Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a 

violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de 

senhas por nível de acesso, considerando a função e grupo ao qual ele pertença 

(Perfis), permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas. 

21.3.3 O sistema e todos os seus módulos, deverão ser construídos para serem 

utilizados em navegador 

 WEB, compatível com Internet Explorer versão 7.0 ou superior, Firefox 8.0 ou 

superior e Google Chrome 8.0 ou superior. 
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21.3.4 Nas telas que possuírem dados apresentados em grades de informações, 

possuir a opção de ordenação por qualquer uma das colunas apresentadas. 

21.3.5 O Aplicativo não deverá necessitar de nenhuma instalação adicional nas 

máquinas clientes, não sendo necessário nenhum tipo de intervenções técnicas 

para uso do mesmo. Permitindo-se apenas a instalação de um software leitor para 

os arquivos em formato PDF e um software para impressão direta em impressoras. 

21.4 FUNCIONALIDADES TÉCNICAS PARA O SISTEMA EM AMBIENTE DESKTOP 

21.4.1 Possuir ferramentas que permitam o backup e restore do Banco de Dados, de 

forma segura e clara, para garantir os procedimentos relativos à segurança da 

base de dados. 

21.4.2 A comunicação ao Banco de Dados não deve ser realizado via ODBC; 

21.4.3 Possuir aplicativo de atualização de versões que seja de fácil execução. 

21.5 SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E 
TESOURARIA 

21.5.1 Permitir a elaboração do Planejamento quanto ao Plano Plurianual e a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de acordo com a Constituição Federal, Lei 4.320/64, 

Lei 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal e das Portarias do Tesouro Nacional, 

de forma descentralizada por entidades da administração direta e indireta, com a 

opção de emissão individual ou consolidada dos anexos, adendos e outros 

relatórios gerenciais. 

21.5.2 Efetuar a elaboração do Plano Plurianual com cadastros, inclusive por meio de 

importação do cadastro anterior, das ações e dos programas de governo, 

permitindo a vinculação dos indicadores econômicos por programa e por ação. 

21.5.3 No cadastro de projetos e atividades permite que seja informada a situação, data 

de início, data de conclusão e descrição do objetivo do projeto, bem como 

subdividir as ações em sub-ações tendo ainda a possibilidade de vinculá-las a 

tipos de participação popular previamente determinada. 

21.5.4 Permitir informar e controlar macros objetivos dos programas governamentais; 
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21.5.5 Permitir informar a localização dos investimentos nas ações de governo, bem 

como determinar os bens ou serviços que se pretende materializar; 

21.5.6 Permitir a indicação do gerente e acompanhamento do gerenciamento do 

programa de governo. 

21.5.7 Efetuar a elaboração da LDO – (Lei de Diretrizes Orçamentárias) compatível com 

o Plano Plurianual, conforme determina o Artigo 5º da Lei 101 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

21.5.8 Permitir a elaboração e emissão dos quadros demonstrativos das metas e riscos 

fiscais, conforme determina o Artigo 4º da Lei 101 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

21.5.9 Permitir a elaboração da peça orçamentária. 

21.5.10 Permitir a elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte, 

podendo ser importado o orçamento do exercício em execução ou de 

exercícios anteriores e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da 

proposta que assim foi gerada. 

21.5.11 Permitir a elaboração de várias propostas orçamentárias com valores 

diferenciados para o mesmo exercício financeiro. 

21.5.12 Permitir registrar as emendas orçamentárias encaminhadas apresentadas pelo 

Poder Legislativo, acrescentado, ou suprindo e/ou detalhando os valores de 

forma automática das dotações. 

21.5.13 Permitir a discriminação dos códigos de aplicação nas dotações de despesa e 

nas rubricas de receita, permitindo o detalhamento e acompanhamento da 

compatibilização entre as origens e as destinações dos recursos 

orçamentários. 

21.5.14 Disponibilizar no início do exercício, o orçamento aprovado para a execução 

orçamentária, caso a proposta orçamentária não seja aprovada, permitir a 

liberação de duodécimo referente ao orçamento anterior conforme determina o 

Artigo 32 da Lei 4.320/64. 
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21.5.15 Permitir atualização total ou seletiva da despesa através de órgãos, unidades, 

categorias econômicas, fichas ou fonte de recurso, bem como permitir 

atualização total ou seletiva da receita através das fichas, rubricas ou fonte de 

recurso dos valores da proposta orçamentária através da aplicação de 

percentuais aumentando ou diminuindo com opção de arredondamento. 

21.5.16 Permitir a preservação da proposta orçamentária enviada ao Poder Legislativo 

e as propostas emendadas, até a aprovação final, podendo ser consultada 

através de todos os relatórios obrigatórios da Lei 4.320/64. 

21.5.17 Permitir a gerência e a atualização das tabelas de classificação Econômica da 

Receita e da Despesa, do plano de Classificação da Funcional Programática e 

das Fontes de Recursos. 

21.5.18 Permitir a elaboração do orçamento da despesa assegurando o nível de 

desdobramento mínimo seja por modalidade de aplicação, conforme 

determinado pela Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC). 

21.5.19 Permitir quando na abertura de Créditos Adicionais, o controle dos limites de 

abertura, conforme determinado da Lei Orçamentária Anual, resguardando o 

histórico das alterações dos valores e exigindo a informação da legislação de 

autorização. 

21.5.20 Permitir que os saldos de dotações reduzidos sejam provisionados até a 

publicação do decreto ou ato. 

21.5.21 Permitir emissão de textos e/ou assinaturas em todos os relatórios definidos 

pelo usuário. 

21.5.22 Permitir emissão dos relatórios a qualquer momento (mesmo os de exercícios 

anteriores), sem a necessidade da volta de backup. 

21.5.23 Permitir elaboração da proposta orçamentária individualizada por unidade 

gestora, onde as mesmas possam gerar sua própria proposta (detalhada), 

descrevendo o campo de atuação e a legislação, gerando automaticamente a 

proposta orçamentária geral da despesa por meio da consolidação das 

diversas unidades gestoras. 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

47

21.5.24 Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da 

Receita e da Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional 

Programática e da tabela de Fontes de Recursos e seus Vínculos. 

21.5.25 Permitir abertura de Créditos Adicionais, exigindo informação da legislação de 

autorização. 

21.5.26 Permitir consolidação da proposta orçamentária Fiscal e da Seguridade Social. 

21.5.27 Emitir todos os anexos de Orçamento, global: 

• Emitir o Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as 
Categorias Econômicas. 

• Emitir o Anexo 2 - Consolidação da despesa por órgão 

• Emitir o Anexo 2 - Consolidação geral da despesa. 

• Emitir o Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da 
Despesa Segundo as Categorias Econômicas. 

• Emitir o Anexo 6 – Programa de Trabalho. 

• Emitir o Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por 
Projetos e Atividades (adequado ao disposto na Portaria 42/99 do MOG). 

• Emitir o Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e 
Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na 
Portaria 42/99 do MOG). 

• Emitir o Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 
(adequado ao disposto na Portaria 42/99 do MOG). 

21.5.28 Emitir a Especificação da Receita e suas legislações. 

21.5.29 Emitir a Tabela explicativa da evolução da receita. 

21.5.30 Emitir Sumário da despesa por fontes da despesa por funções de governo. 

21.5.31 Emitir o relatório de discriminação da despesa segundo as fontes de recursos. 

21.5.32 Emitir a Tabela explicativa da evolução da despesa. 

21.5.33 Emitir o Quadro de fixação das cotas trimestrais. 
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21.5.34 Emitir o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD). 

21.5.35 Emitir a tabela de discriminação da despesa por órgão governo e 

administração. 

21.5.36 Emitir o Demonstrativo da despesa por categorias econômicas. 

21.5.37 Emitir a Consolidação da despesa por projetos. 

21.5.38 Emitir a Consolidação da despesa por atividades. 

21.5.39 Emitir a Relação projetos e atividades com seus objetivos. 

21.5.40 Emitir o Programa de trabalho e seus objetivos. 

21.5.41 Emitir a Despesa total por função.  

21.5.42 Relação de Despesas Fixadas. 

21.5.43 Relação de Receitas Previstas. 

21.5.44 Emitir a Despesa total por órgão.  

21.5.45 Emitir o Orçamento da seguridade social. 

21.5.46 Emitir o relatório contendo informações do Plano Plurianual de Investimentos 

(PPA) elaborado. 

21.5.47 Emitir o Demonstrativo orçamentário fiscal e da seguridade social. 

21.5.48 Emitir relatórios das metas fiscais, conforme LRF, referentes aos seguintes 

tópicos:  

• Receitas Por Fontes;  

• Dívida Pública;  

• Patrimônio Líquido;  

• Demonstrativo das Metas Anuais – Memória e Metodologia;  

• Riscos Fiscais – Ocorrências; 
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• Renúncia de Receitas e; 

• Expansão das Despesas Obrigatórias. 

21.5.49 Emitir o relatório com os Valores das despesas por fontes recursos. 

21.5.50 Emitir relatório comparativo da receita x despesa por fonte de recurso e código 

de aplicação. 

Emitir relatório de cadastro de convênios, fundos e demais entidades. 

Permitir registrar as estimativas de receita do Município para os diversos meses do ano. 

Permitir estabelecer e registrar cotas financeiras podendo ser no nível de unidade 

orçamentária, dotação ou vínculo, limitadas às estimativas de receitas, bem 

como, o seu remanejamento. 

Permitir a execução do orçamento de acordo com a Lei 4320/64. 

Permitir a execução do orçamento de forma a contemplar as Exigências da LRF – Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Permitir a execução do orçamento de forma a contemplar as Portarias do Tesouro 

Nacional. 

Permitir estabelecer e registrar cotas orçamentárias podendo ser no nível de unidade 

orçamentária ou dotação ou vínculo, limitadas aos saldos das dotações, bem 

como o seu remanejamento. 

Permitir controle de acesso do usuário podendo ser no nível de unidade gestora, ou 

rotina ou campo. 

Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando sua anulação e impressão dos 

documentos que a fundamentam. 

Permitir integração do módulo de reserva com o módulo de empenho, transferindo para 

o empenho os dados referentes à reserva. 

Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não permitindo reservar, 

ou empenhar e/ou fazer reduções de dotações sem que exista saldo. 
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No tratamento dos atos de execução orçamentária e financeira, deverá ser usado o 

Empenho para o comprometimento dos créditos orçamentários, possibilitando 

anulação parcial ou total dos mesmos. 

Permitir o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração seqüencial e 

cronológico informando ao usuário o próximo código livre, bem como, a data de 

realização do último empenho na interface do sistema. 

Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso (saúde, educação, etc..). 

Permitir que no empenho da despesa seja informado mais de um desdobramento do 

sub-elemento quando assim exigido (01 – Combustíveis, 09 – Material 

Farmacológico e 39 - Material de Manutenção de Veículos), permitindo assim, 

a realização de um único empenho para a compra de combustível, por 

exemplo, onde o mesmo seja contemplado e controlado os saldos por 

desdobramentos como diesel, gasolina e álcool assim como o controle por 

desdobramento do sub-elemento na liquidação da despesa conforme 

determinado layout do APLIC - ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO. 

Permitir a complementação de saldo ou valor principalmente nos empenhos estimativos 

possibilitando, entretanto a complementação de saldo ou valor também para os 

empenhos globais e ordinários, bem como, que todos sejam passíveis de 

anulação total ou parcial. 

Durante a digitação de um empenho obrigar o controle por sub-elemento de despesa 

não permitindo que seja utilizado um sub-elemento incompatível com o código 

de despesa definido no orçamento. 

Permitir informar o código de aplicação na digitação do empenho e/ou pagamentos. 

Permitir por meio de parametrização do sistema o controle orçamentário dos saldos dos 

códigos de aplicação não permitindo a redução orçamentária, reserva de 

dotação ou empenhos além do valor fixado. 

Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser 

inscritos em restos a pagar de acordo com a legislação, permitindo também 

que posteriormente sejam liquidados ou cancelados. 
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Controlar os tipos de anulações de restos a pagar conforme determina a LRF – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, com possibilidade de registro de histórico. 

Permitir que na rotina de anulação de empenho seja informado o motivo da anulação: 

“Insuficiência Financeira”, “Despesa Indevida” e “Despesa Não Processada” 

com possibilidade de registro de histórico. 

Possuir rotina para emissão de ordens de pagamento. 

Possuir rotina para emissão de cheques, bem como sua formatação pelo usuário. 

Permitir o processamento do controle de liquidações de empenhos de despesa, 

conforme estabelecido na definição das fases da despesa orçamentária pela 

Lei 4.320/64, ou seja, empenho, liquidação e pagamento. 

Na liquidação da despesa permitir que sejam informados os vencimentos destas e os 

documentos comprobatórios da despesa tais como: Nota Fiscal, Recibo, 

Faturas, Folha de Pagamento, Diárias, Bilhete de Passagem, Contrato, 

Duplicata, Beneficiários, Guias. 

Permitir informar as retenções nas liquidações nos casos em que forem aplicáveis. 

Permitir a geração de ordem de pagamento de forma automática na liquidação da 

despesa orçamentária e/ou restos a pagar. 

Permitir alterações orçamentárias decorrentes de alteração do detalhamento da 

despesa, quando a LOA tenha sido aprovada com detalhamento até 

modalidade de aplicação ou elemento de despesa desde que as fichas 

orçamentárias utilizadas sejam compatíveis até a modalidade de aplicação, ou 

seja, Programa, Unidade, Ação, Função, Subfunção, Despesa até a 

modalidade conforme determina layout do APLIC "ALTERACAO_LOA" campo 

ALTLOA_TipoAlteracao opção 6. 

Permitir um controle por datas das operações orçamentárias e financeiras diário, 

semanal, quinzenal ou mensal, impedindo o usuário de qualquer alteração, 

inclusão ou exclusão nos registros, separados por módulos para que as rotinas 

independentes possam ser realizadas mesmo quando outras já foram 

finalizadas. 
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Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do 

anterior, atualizando saldos e mantendo a consistência dos dados. 

No cadastro de fornecedores o sistema não permitir cadastrar fornecedores iguais, 

sendo controlado pelo CNPJ, CPF, Inscrição Genérica ou Inscrição Especial. 

Efetuar o controle das cauções por contrato e suas respectivas baixas. 

Permitir o controle individual da execução orçamentária e financeira de cada convênio e 

fundo por fonte de recurso, emitindo relatórios que permitam a apreciação 

pelos respectivos órgãos colegiados nos municípios e a prestação de contas. 

Permitir efetuar o controle dos convênios da Entidade contendo: dados gerais do 

convênio, objeto, participantes, publicações, prestações de contas, Rescisões e 

conta bancária. 

Permitir informar convênios durante a digitação de empenhos, para que sejam realizados 

controles automáticos dos valores destinados a execução dos mesmos. 

Emitir aviso na digitação de empenhos quando o convênio informado estiver expirado. 

Permitir efetuar o controle dos contratos firmados pela Entidade, podendo ainda ser 

permitindo o controle das certidões exigidas e dos termos aditivos. 

Permitir informar no empenho os dados do processo licitatório (modalidade, número do 

processo, data homologação, causa da dispensa ou inexigibilidade e contrato). 

Nos empenhos Globais, exige que seja informado o número e ano de contrato. 

Permitir um controle de custos dos gastos por tipo de despesas, tais como: despesas 

com energia elétrica e telefone, conforme determina o artigo 50 Parágrafo 3º da 

LRF. 

Permitir a transferência automática para o exercício seguinte dos saldos de balanço no 

encerramento do exercício e/ou na abertura do exercício. 

Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, pronto pagamento e 
diárias, sendo controlada a liberação, a prestação de contas e o número de 
adiantamentos a serem liberados através de parametrização, após a liberação 
permitir a geração automática dos empenhos, liquidações e ordens de 
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pagamentos quando se tratar de orçamentários, quando o controle for extra 
orçamentário efetuar automaticamente a geração de empenho estimativo e 
ordem de pagamento extra orçamentária, sendo efetuados todos os 
lançamentos contábeis no sistema compensado. 

Efetuar a geração de layouts no formato XML. 

Efetuar a importação do arquivo dos outros órgãos do município para consolidação das 
informações antes do envio ao TCE – Tribunal de Contas Estadual. 

No tratamento dos atos de execução orçamentária e financeira, deverão ser usados 
ordem bancária, cheque, ordem de pagamento ou o próprio empenho, para 
efetivação de pagamentos. 

Permitir o lançamento automático proveniente do: 

• Sistema Integrado de Administração Tributária, relativo ao tratamento dos 
tributos. 

• Folha de Pagamento, relativo à contabilização do pagamento de pessoal e 
encargos correspondentes (parcial ou total). 

Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o financeiro. 

Permitir o controle da conciliação bancária. 

Disponibilizar rotina que permita o acompanhamento do limite da autorização legal para 
criação de créditos adicionais de acordo com os critérios estabelecidos na 
Lei de Orçamentária Anual ou na LDO. 

Possibilitar imprimir dados referentes ao empenho e seu interessado para identificação 
de processos de despesa. 

Permitir que o sistema faça bloqueios de dotação. 

Permitir controle das entradas e saídas de Fiança Bancária. 

Permitir o pagamento de empenho com a necessidade de se fazer “Ordem de 
Pagamento”. 

Detalhamento do empenho item a item. 

Permitir transferências de valores entre bancos. 

Emitir o Balancete da despesa. 

Emissão da relação de Ordens de Pagamento em aberto, pagas ou canceladas. 

Emissão dos restos a pagar, agrupados por exercícios (valores pagos e valores a pagar). 

Emitir o Balancete da despesa analítico. 
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Emitir o relatório de Despesa mensal e acumulada. 

Emitir o relatório despesa por categoria econômica. 

Emitir o relatório de Despesa por função e elemento. 

Emitir o relatório dos Empenhos efetuados. 

Emitir o relatório dos Empenhos pagos. 

Emitir o Resumo da despesa por órgão e categoria econômica. 

Emitir o relatório de Despesas por unidade orçamentária e categoria econômica. 

Emitir o relatório de Despesa com investimento por órgão. 

Emitir o Demonstrativo da despesa realizada. 

Emitir os Registros analíticos da despesa empenhada. 

Emitir os Registros analíticos da despesa paga. 

Emitir o Balancete da despesa extra-orçamentária. 

Emitir o Balancete financeiro. 

Emitir o relatório dos Recursos aplicados na educação (25%). 

Emitir o Resumo bimestral execução dos recursos aplicados na educação. 

Emitir o Demonstrativo da despesa realizada para publicação. 

Emitir a Relação do movimento de empenhos por unidades. 

Emitir a Relação do movimento de pagamentos por unidades. 

Emitir a Despesa por categoria econômica e vínculos. 

Emitir o Resumo bimestral da execução orçamentária. 

Emitir a despesa empenhada por natureza de despesa por secretaria. 

Emitir o Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos. 

Emitir o Quadro de detalhamento da despesa. 

Emitir a Relação por tipos de empenho (Ordinário, Global, Estimativo). 

Emitir a Relação de pagamentos de restos a pagar referente à Educação. 

Emitir a Relação da ordem cronológica dos pagamentos. 
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Emitir o Quadro de operação de receita e despesa. 

Emitir o Balancete da receita. 

Emitir o Demonstrativo da receita arrecadada. 

Emitir o Saldo das rubricas da receita. 

Emitir os Registros analíticos do movimento das receitas. 

Emitir o Demonstrativo da receita arrecadada para publicação. 

Emitir o quadro de rendas locais. 

Emitir o Extrato do movimento das receitas. 

Emitir o Resumo mensal do movimento de bancos – (Analítico e Sintético). 

Emitir a Relação diária da conta corrente de bancos. 

Emitir do boletim financeiro. 

Emitir o boletim da tesouraria. 

Emitir os cheques/borderôs gerados. 

Emitir o Controle de aplicações. 

Emitir o Termo de Conferência de Caixa. 

Emitir os Saldos de Bancos: 

• Por Conta Financeira e Período. 

• Por Fonte e Código de Aplicação 

Relação de Projetos / Atividades. 

Sumário Geral da Receita e Despesa. 

Demonstrativo das fontes de Recurso. 

Demonstrativo Funcional Programática por Fonte de Recurso. 

Demonstrativo da Despesa por Função/Projeto/Atividade. 

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Categoria. 

Demonstrativo da Receita por Fontes e Legislação. 

Demonstrativo da Receitas por Grupo. 
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Demonstrativo de Categoria por Função/SubFunção. 

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária por Categoria e por 
Função/Programa. 

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária por Órgão e Categoria. 

Demonstrativo da Analítico da Despesa Orçamentária. 

Relação de Valores Empenhados por elemento de despesa. 

Somatória de Ops por Credor. 

Sumário de Empenhos. 

Ficha Resumo Orçamentária / Restos a Pagar. 

Listagem das Anulações de Despesa. 

Relação de Ordens de Pagamento/Retenções. 

Nota de Lançamento Contábil. 

Resumo bimestral da execução orçamentária. 

Resumo bimestral da execução orçamentária por funções e sub funções. 

Demonstrativo da receita corrente líquida. 

Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias. 

Demonstrativo dos restos a pagar. 

Demonstrativo das operações de crédito. 

Demonstrativo das aplicações de recursos com alienação de ativos. 

Demonstrativo de apuração de gastos com pessoal. 

Relatórios da gestão fiscal. 

Balanço orçamentário. 

Demonstrativo de receitas e despesas. 

Demonstrativo de execução das despesas por função e sub função. 

Demonstrativo da receita corrente líquida. 

Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias. 
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Demonstrativo do resultado primário. 

Demonstrativo do resultado nominal. 

Demonstrativo dos restos a pagar por Poder e Órgão. 

Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital. 

Demonstrativo da projeção atuarial das receitas e despesas. 

Demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos. 

Demonstrativo das despesas de pessoal em relação à receita corrente líquida. 

Demonstrativo da Dívida Consolidada e Mobiliária. 

Demonstrativo dos avais e fianças. 

Demonstrativo das operações de crédito. 

Demonstrativo das disponibilidades de caixa. 

Permitir vinculação à conta bancária da fonte de recursos e código de aplicação 

Efetuar lançamentos automáticos de variações patrimoniais nos casos de: 

• Liquidação de Despesas de Investimentos ou Inversão Financeira; 

• Pagamentos de Amortização da Dívida Pública. 

Controlar os saldos bancários e contábeis no momento do lançamento. 

Permitir que as retenções dos pagamentos sejam lançadas automaticamente no 
movimento de receitas extra-orçamentárias. 

Permitir a geração automática dos pagamentos on-line conforme layouts FEBRABAN 
dos Créditos em conta corrente - CNAB-240, DOC-CNAB-240, Pagamento 
de Empenhos - OBN-601. 

Permitir a emissão de cheques avulsos e/ou formulário contínuo. 

Conter rotina de conciliação bancária sendo informado o saldo do banco, o saldo 
conciliado com opção para cadastrar as movimentações pendentes e 
permitir a emissão do relatório da conciliação. 

Permitir a contabilização automática através dos atos da execução orçamentária e 
financeira, utilizando o conceito de lançamentos associados a roteiros 
contábeis e partidas dobradas. 
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Permitir a utilização de eventos possibilitando acesso do usuário à tabela de eventos 
para inclusões, exclusões ou alterações de eventos, observadas a filosofia 
de contabilização adotada no Plano de Contas e na legislação aplicável. 

Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais, sendo: das aquisições 
de bens durante a liquidação da despesa, das amortizações das dívidas 
durante os processos de pagamentos. 

Utilizar Plano de Contas com codificação estruturada em 5 (cinco) níveis. 

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

Efetuar os lançamentos automáticos de contas-correntes. 

Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. 

Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis. 

Permitir estornos de lançamentos contábeis nos casos em que se apliquem. 

Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do 
exercício. 

Disponibilizar rotina que permita ao usuário a atualização do Plano de Contas, dos 
lançamentos e de seus roteiros contábeis. 

O usuário deverá ter acesso para inclusões, exclusões ou alterações na tabela de 
lançamentos contábeis. 

Tratar separadamente o movimento mensal das contas e, também, o movimento de 
apuração do resultado do exercício, além do movimento de apropriação 
deste resultado ao patrimônio municipal. 

Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração 
do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos 
nos meses já encerrados. 

Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. 

Disponibilizar relatório de inconsistência na contabilização. 

Disponibilizar relatório ou consulta de inconsistência na contabilização diária, com 
destaque para as contas com saldo invertido. 

Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas do exercício e do exercício 
anterior. 

Emitir todos os relatórios da Contabilidade previstos na lei 4320/64: 

• Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias 
Econômicas. 
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• Anexo 2 – Consolidação da Despesa. 

• Anexo 2 – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas. 

• Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas. 

• Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo. 

• Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por 
Projetos e Atividades. 

• Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e 
Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos. 

• Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções. 

• Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. 

• Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. 

• Anexo 12 – Balanço Orçamentário. 

• Anexo 13 – Balanço Financeiro. 

• Anexo 14 – Balanço Patrimonial. 

• Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais. 

• Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada. 

• Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

Emitir Balancete analítico. 

Emitir Balancete sintético. 

Emitir Diário legal. 

Demonstrativo sintético da execução orçamentária. 

Demonstrativo sintético da execução orçamentária das dívidas. 

Emitir Resumo das contas do exercício. 

Emissão do termo de abertura do diário. 

Emissão do termo de encerramento do diário. 

Comparativo da despesa autorizada com a realizada. 
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Comparativo da despesa por funcional programática. 

Discriminação da despesa segundo vínculo dos recursos. 

Restos a pagar por exercício. 

Restos a pagar processado e não processado por exercício. 

Restos a pagar referente à Educação. 

Restos a pagar processado e não processado referente à Educação. 

Permitir a emissão do plano de contas nos vários sistemas (orçamentário, financeiro, 
patrimonial e econômico). 

Cadastros de Perfis, Usuários e Senhas. 

Permitir liberar acesso ao sistema por Perfil, Usuário e ou Unidade Gestora. 

Possuir Ajuda on-line que conte também com legislações pertinentes a Contabilidade 
Pública tais como: 

• Constituição Federal atualizada e consolidada. 

• Lei Federal 4.320/1964. 

• Lei Complementar 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

• Lei 10.028 dos Crimes Fiscais. 

• Portarias Interministeriais – Tesouro Nacional. 

• Instruções do Tribunal de Contas do Estado.  

 
6.5. RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 

6.5.1. Permitir a captação e manutenção de informações pessoais de todos os 
servidores com no mínimo os seguintes dados: Matricula, Nome, Filiação, Data 
de Nascimento, Sexo, Grau de Instrução, estado Civil, Fotografia, Endereço, 
CPF, PIS, RG (Número, Órgão Expedidor e Data de Expedição), Carteira de 
Trabalho (Nº e Série), Carteira de Habilitação, Naturalidade, Nacionalidade, Tipo 
Sangüíneo, Identificar se é Deficiente Físico; 

6.5.2. Permitir a captação e manutenção de informações do vínculo que o servidor teve 
e/ou tem com o Órgão, com no mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, 
Vínculo, Cargo, Salário, Carga Horária Semanal, Data de Nomeação, Data de 
Posse, Data de Admissão, Data de Término de Contrato Temporário, Lotação, 
Unidade Orçamentária, horário de Trabalho, tipo de ponto, local de Trabalho; 
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6.5.3. Permitir a captação e manutenção de informações da Qualificação profissional 
incluindo a escolaridade, formação, treinamentos realizados e experiências 
anteriores. 

6.5.4. Permitir a importação de relatório de ponto eletrônico no formato texto (TXT), 
com layout a ser definido pela Superintendência de Tecnologia da Informação. 

6.5.5. Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de 
renda realizando a sua baixa automática na época devida conforme limite e 
condições previstas para cada dependente; 

6.5.6. Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos, tais como: 
Celetistas, Estatutários, e Contratos Temporários, Estagiários, Aposentados e 
Pensionistas; 

6.5.7. Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o Nome da Pensionista, 
CPF, Data de Inclusão, Banco e Conta para Pagamento, Dados para Cálculo 
(Percentual, Valor Fixo, Salário Mínimo); 

6.5.8. Registrar e manter o histórico das alterações dos dados cadastrais referentes a 
pessoa e ao seu contrato de trabalho; 

6.5.9. Permitir o cadastramento de todas as referências salariais contendo no mínimo o 
símbolo da referência e o histórico dos valores salariais para cada referência, 
além de histórico de concessões de reajustes, com no mínimo, mês, ano, lei e 
observação sobre a concessão do reajuste. 

6.5.10. Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza 
efetivo, comissionado e temporário com no mínimo a Nomenclatura, Natureza, 
Grau de Instrução, CBO, Referência Salarial Inicial, Quantidade Criada, numero 
e ano da lei que autorizou a criação; 

6.5.11. Validar dígito verificador do número do CPF, PIS/PASEP e CNPJ; 

6.5.12. Possuir cadastros distintos de pessoas e contratos, com validação por CPF, 
para que uma pessoa seja cadastrada somente uma vez, e seus dados 
cadastrais sejam aproveitados em todos os contratos que venham a existir 
com o órgão. 

6.5.13. Permitir o reajuste parcial ou global das referências salariais; 

6.5.14. Permitir o cadastramento do Plano de Cargos, informando, por Secretaria, os 
cargos aprovados e quantidade de vagas aprovadas para cada cargo na 
secretaria;  

6.5.15. Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores; 

6.5.16. Permitir ao usuário localizar determinado registro, por qualquer campo de 
dados referente ao seu cadastro Ex. (Nome, Data Nascimento, CPF, Sexo, 
etc.) 
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6.5.17. Possibilitar ao usuário, que a partir de qualquer cadastro, seja possível emitir 
um relatório com os dados da tabela com possibilidade de exportar o 
resultado para arquivo texto. 

6.5.18. Possuir teclas de atalho, para que o usuário tenha fácil acesso a telas 
referentes a um mesmo assunto. 

6.5.19. Controlar o cadastro de servidores ativos, que venham a ser nomeados em 
cargos comissionados, permitindo fácil acesso a informações de ambos os 
vínculos; 

6.5.20. Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: admitido(s), 
demitido(s), cedido(s) e recebidos(s) em cessão; 

6.5.21. Permitir o registro de empregos anteriores que o servidor obteve antes de 
ingressar no emprego público para fins de contagem de tempo de serviço. 

6.5.22. Permitir o registro e controle de doenças graves, bem como a isenção de 
tributação de IRRF aos portadores de doenças, durante o período atestado. 

6.5.23. Registrar e controlar a concessão de diárias disponibilizadas a servidores, 
mantendo histórico de valores adiantado, valor gasto e saldo. 

6.5.24. Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores 
desde a admissão até a exoneração, possibilitando a parametrização do 
período de aquisição averbamento de tempo e apostilamento de períodos; 

6.5.25. Possuir rotina de concessão de férias coletiva, permitindo que seja possível 
conceder um mesmo período de gozo para determinado grupo de servidores 
ou de forma global, de uma única vez, reduzindo assim o tempo gasto com 
concessões de férias.  

6.5.26. Permitir cancelar ou excluir férias coletivas de forma semelhante à concessão 
coletiva, bastando para isso apenas identificar o período de gozo dos 
servidores abrangidos pela concessão. 

6.5.27. Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo 
período aquisitivo de férias controlando o saldo restante dos dias de férias; 

6.5.28. Permitir o lançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo período 
aquisitivo controlando o saldo restante dos dias de férias; 

6.5.29. Permitir o pagamento de 1/3 de férias integral ou proporcional a cada período 
de gozo lançado e ainda controlar pagamento ou não de períodos 
apostilados; 

6.5.30. Emitir relação de férias vencidas, a vencer, avisos, e recibos de férias 
individualmente, ou por grupo de pessoas ou por Secretaria; 

6.5.31. Permitir ao usuário, montar programação de férias a partir dos períodos 
aquisitivos, para que estas programações gerem concessões ou não nas 
datas programadas; 
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6.5.32. Emitir relação de programação de férias, por período a ser definido pelo 
usuário; 

6.5.33. Emitir relação estratégica de gastos a serem gerados por férias a vencer, 
vencidas, e de períodos proporcionais, com opção de quebras por secretaria; 

6.5.34. Permitir parametrizar períodos aquisitivos em meses, números de dias de 
direitos e números máximos de parcelas a serem divididas as férias;  

6.5.35. Permitir reconvocação de concessões de férias já efetuadas, por necessidade 
do órgão, bem como apostilar os dias restantes para gozo futuro; 

6.5.36. O sistema deverá possuir parâmetro para indicar a qual regra de férias o 
servidor se enquadra, permitindo que em um mesmo estabelecimento haja 2 
ou mais regras de férias; 

6.5.37. Permitir a configuração de regras, de perdas de dias ou períodos de férias a 
partir de lançamentos de faltas ou afastamentos; 

6.5.38. Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando a 
parametrização do tempo de aquisição da licença prêmio dos servidores 
desde a admissão até a exoneração, como por exemplo, Qüinqüênio ou 
Biênio ou triênio. 

6.5.39. Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo 
período aquisitivo de licença prêmio controlando o saldo restante dos dias. 

6.5.40. Permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo 
período aquisitivo controlando o saldo restante dos dias. 

6.5.41. Emitir relação de licenças prêmios vencidas, a vencer, avisos, e recibos 
individualmente, ou por grupo de pessoas ou por Secretaria; 

6.5.42. Permitir ao usuário, montar programação de licença prêmio a partir dos 
períodos aquisitivos, para que estas programações gerem concessões ou não 
nas datas programadas; 

6.5.43. Emitir relação de programação de licença prêmio, por período a ser definido 
pelo usuário; 

6.5.44. Emitir relação estratégica de gastos a serem gerados por licenças prêmios a 
vencer, vencidas, e de períodos proporcionais, com opção de quebras por 
secretaria; 

6.5.45. Permitir parametrizar períodos aquisitivos em meses, números de dias de 
direitos e números máximos de parcelas a serem divididas as licenças 
prêmios; 

6.5.46. Permitir reconvocação de concessões de licenças prêmios já efetuadas, por 
necessidade do órgão, bem como apostilar os dias restantes para gozo 
futuro; 
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6.5.47. Permitir a configuração de regras, de perdas de dias ou períodos de licenças 
prêmios a partir de lançamentos de faltas ou afastamentos; 

6.5.48. Permitir lançamentos de afastamentos, por diversos motivos com 
possibilidade de inclusão de novos códigos e descrições de afastamentos que 
se fizerem necessárias, bem como informações referentes ao médico que 
efetuou o atendimento e CID, período inicial e quantidade de dias do 
afastamento; 

6.5.49. Efetuar consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de 
afastamento, por períodos, por pessoas ou período de afastamentos; 

6.5.50. Permitir efetuar o cadastro de médicos que efetuam atendimentos aos 
servidores públicos; 

6.5.51. Possuir integrado ao sistema a tabela completa de CID, com descrições das 
doenças; 

6.5.52. Controlar Acidentes de Trabalhos, com registros da CAT e emissão em 
formulário padronizado, possibilitando ainda consultas e alterações no 
registro se necessário; 

6.5.53. Possuir relatório de Requerimento de Beneficio Por Incapacidade e 
Requerimento de Salário Maternidade, solicitado pelo INSS; 

6.5.54. Manter o cadastro de todos os modelos de documentos que darão origem a 
atos administrativos como Portaria, decretos, contratos, e Termos de Posse. 

6.5.55. Gerar o ato administrativo do lançamento de licenças e afastamentos, com 
atualização do currículo funcional após a aprovação e assinatura do 
documento; 

6.5.56. Gerar o ato administrativo do lançamento de férias de gozo e/ou pecúnia, 
com atualização do currículo funcional após a aprovação e assinatura do 
documento; 

6.5.57. Gerar o ato administrativo do lançamento de licença prêmio gozo e/ou 
pecúnia, com atualização do currículo funcional após a aprovação e 
assinatura do documento; 

6.5.58. Gerar o ato administrativo do lançamento de licença sem vencimento, com 
atualização do currículo funcional após a aprovação e assinatura do 
documento; 

6.5.59. Gerar o ato administrativo do lançamento de suspensão do servidor, com 
atualização do currículo funcional após a aprovação e assinatura do 
documento; 

6.5.60. Permitir a emissão de atos administrativos individuais ou coletivos conforme 
textos parametrizados pelo próprio usuário. 
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6.5.61. Permitir a visualização dos atos expedidos em tela, papel ou em arquivo 
HTML para publicação na Internet. 

6.5.62. Efetuar o lançamento de todas as licenças que não necessitam de perícia 
médica informando no mínimo: identificação do servidor, tipo de licença, 
documento apresentado, data de início e término da licença. 

6.5.63. Permitir restituir faltas ou ausências lançadas indevidamente, anulando os 
efeitos do registro, para fins de contagem de tempo de serviço, e ainda 
revertendo o período em restituição monetária quando for o caso; 

6.5.64. Controlar os lançamentos de Falta Abonada não permitindo inserir registros 
além do limite estabelecido por parâmetro definido pelo usuário; 

6.5.65. Garantir o registro de uma única informação por período, não permitindo que 
períodos de faltas, coincidam com períodos de férias, licenças prêmios ou 
anteriores ou posteriores a admissão; 

6.5.66. Gerar automaticamente o desconto de falta ou ausência a partir do registro da 
ocorrência, sem a necessidade de lançamentos manuais; 

6.5.67. Possuir relatório de faltas e afastamentos permitindo efetuar a consulta por 
dada de cadastro ou data de afastamento, podendo ainda filtrar qual ou quais 
registros serão impressos. 

6.5.68. Permitir o cadastramento das empresas que fornecem o vale transporte. 

6.5.69. Permitir a parametrização dos roteiros para os quais serão utilizados os 
passes. 

6.5.70. Permitir o registro da quantidade de passes diários utilizados pelo servidor no 
percurso de ida e volta ao local de trabalho. 

6.5.71. Permitir a parametrização dos códigos para desconto do vale transporte em 
folha de pagamento. 

6.5.72. Gerar automaticamente informação para desconto do vale transporte em 
folha de pagamento a partir do lançamento da entrega dos passes. 

6.5.73. Controlar a entrega de passes reduzindo quantidade/créditos em casos de 
faltas, férias, licenças e afastamentos. 

6.5.74. Permitir o cadastro de diferentes tipos de vales-transporte. Ex. (Ticket, Cartão 
recarregável, Vales, etc.) 

6.5.75. Permitir o cadastro das linhas de transportes para controle de entrega de 
vales, por linhas; 

6.5.76. Gerar mapa de compra de vales-transportes, discriminando os valores e os 
tipos de passes, baseado na solicitação de cada servidor; 

6.5.77. Emitir relação de assinatura de recebimentos de vales-transportes; 
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6.5.78. Deduzir automaticamente a quantidade de vales transportes, do saldo de 
compras, a partir da entrega de passes aos servidores; 

6.5.79. Permitir parametrizar o tempo para cada faixa e nível salarial que o servidor 
deve exercer, para progredir na tabela de salário. 

6.5.80. Permitir cadastrar tipos de progressões salariais; 

6.5.81. Permitir cadastrar regras para aquisição a direito de progressão salarial, 
baseada em registro de faltas, afastamentos, repressões ou suspensões;  

6.5.82. Baseando-se em informações do cadastro de referencias salariais, gerar 
automaticamente períodos aquisitivos de progressões salariais; 

6.5.83. Manter histórico de períodos que foram perdidos ou cancelados em razão de 
faltas ou afastamentos. 

6.5.84. Permitir conceder de forma individual ou coletiva as progressões salariais, 
atualizando automaticamente o contrato do servidor e mantendo o histórico 
de suas progressões. 

6.5.85. Permitir cadastrar os concursos ou processos seletivos realizados, com pelo 
menos os seguintes dados: Tipo de Processo, Ano, Data de Cadastro, 
Número do Edital, Data do Edital e Número de Protocolo no TCE; 

6.5.86. Permitir efetuar o cadastro dos cargos concorridos, bem como o número de 
vagas a serem disputadas, tudo isso associado a cada Concurso ou Processo 
Seletivo; 

6.5.87. Permitir o cadastro de membros da comissão do concurso, bem como a 
função exercida por cada membro; 

6.5.88. Possuir cadastro dos veículos de publicação dos concursos ou Processos 
Seletivos; 

6.5.89. Permitir efetuar o cadastro dos candidatos a vagas nos Concursos e 
Processos Seletivos, com no mínimo os seguintes dados: Código, Nome, 
Data de Nascimento, CPF, Endereço, Número de Inscrição e Tipo de 
Processo a que está concorrendo a vaga; 

6.5.90. Permitir o registro de informações, referentes a qualificação profissional do 
candidato bem como suas habilidades; 

6.5.91. Permitir o cadastro de títulos, bem como os pontos que estes somarão no 
Concurso ou Processo Seletivo; 

6.5.92. Baseado nas informações de habilidades, e pontos de cada candidato, avaliar 
e classificar os candidatos inscritos nos Concursos ou Processos Seletivos; 

6.5.93. Emitir relação de classificação, baseado no calculo prévio efetuado pelo 
sistema, com opção de analise por habilidade, contagem de pontos ou 
classificação geral; 
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6.5.94. Emitir relação de candidatos inaptos para exercício da função pretendida; 

6.5.95. Emitir relação de candidatos inaptos com processos indeferidos; 

6.5.96. Baseando-se na data de término do contrato dos servidores admitidos 
temporariamente, emitir relação de contratos com data de término que 
expiram na referencia da folha de pagamento;  

6.5.97. Permitir efetuar o cadastro dos diferentes tipos de avaliações periódicas com 
a possibilidade de geração automática de períodos a ser efetuado as 
avaliações; 

6.5.98. Permitir controlar os históricos de avaliações de desempenho de forma 
individual ou coletiva possibilitando selecionar as avaliações por tipo, data da 
avaliação, situação ou resultado obtido; 

6.5.99. Emitir relação de avaliações realizadas com opção de filtros por data, por tipo 
de avaliação ou por resultados obtidos; 

6.5.100. Permitir o processamento das folhas de: Pagamento Mensal, Rescisão, 
Adiantamento de Férias, Licença Prêmio, adiantamento de Décimo Terceiro 
Salário, Décimo Terceiro Salário e Complementar. 

6.5.101. Permitir o processamento de várias folhas de pagamento para a mesma 
referência, separando por grupo de servidores de mesmo vínculo ou mesmo 
regime ou mesma data de pagamento, por cargo, faixa salarial e unidade 
orçamentária. 

6.5.102. Permitir o processamento de folha de rescisão individual ou coletiva com 
cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º salário automaticamente, 
sem a necessidade de lançamento avulso na folha.  

6.5.103. Permitir efetuar cálculo de rescisões de contrato de trabalho com data 
retroativa ao da referencia da folha de pagamento, mas respeitando os avos 
trabalhados da data retroativa, exemplo: Na folha de pagamento de fevereiro 
eu consiga calcular uma rescisão com data do mês de janeiro. 

6.5.104. Permitir efetuar pagamentos a titulo de resíduos de rescisão, para servidor 
que não possua mais vinculo com o órgão publico, mas ainda tenha resíduo 
ou parcelamento de reclamações trabalhistas para receber. Estes 
pagamentos devem ser calculados exclusivamente através de lançamentos 
efetuados na folha de pagamento.  

6.5.105. Emitir Termo de Rescisão. 

6.5.106. Emitir Termo de exoneração (Servidores Estatutários). 

6.5.107. Controlar os vencimentos e descontos permitidos em cada regime de 
trabalho, impossibilitando que seja efetuado o lançamento de um vencimento 
ou desconto exclusivo de um regime em um outro. 
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6.5.108. Gerenciar a Folha de Adiantamento de Férias e Licença Prêmio, de maneira 
que ela seja processada com as informações dos dias de pecúnia e/ou gozo 
lançadas nas férias, não permitindo duplicidade de lançamento em variável 
na folha de pagamento. 

6.5.109. Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento. 

6.5.110. Gerar automaticamente os valores relativos a salário família dos 
dependentes. 

6.5.111. Possuir rotinas de cálculos através de fórmulas e expressões, para qualquer 
vencimento e desconto, tornando o cálculo da folha totalmente parametrizado 
e administrado pelo próprio usuário do sistema. 

6.5.112. A partir do primeiro calculo da folha de pagamento o sistema deve controlar 

as alterações e lançamentos que foram efetuados em cada servidor, para que 

em um próximo cálculo seja possível recalcular somente os servidores que 

tiveram alterações, dessa forma agilizando o calculo da folha de pagamento e 

evitando recalculo de servidores que não tiveram alterações. 

6.5.113. Calcular e processar os valores relativos a contribuição individual e patronal 
para previdência. 

6.5.114. Gerar arquivo SEFIP e RE para importação no software da Caixa Econômica 
Federal. 

6.5.115. Gerar os arquivos de importação do SIPREV para fins de calculo atuarial ou 
importação no próprio site do SIPREV. 

6.5.116. Emitir Folha Analítica Geral, possibilitando a separação por grupo de 
servidores de mesmo vínculo ou mesmo regime ou mesma data de 
pagamento, por cargo, faixa salarial e unidade orçamentária. 

6.5.117. Emitir o Mapa Financeiro com o resumo dos vencimentos e descontos.  

6.5.118. Permitir inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de horas 
extras, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais. 

6.5.119. Permitir a importação de dados via arquivo texto, de valores a serem 
consignados em folha. 

6.5.120. Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco.  

6.5.121. Possuir integração automática com o Sistema de Administração Orçamentária 
e Financeira, ou através de arquivo texto com os dados das despesas a 
serem empenhadas. 

6.5.122. Possibilitar a impressão do contracheque em formulário frente e verso para a 
impressão através de impressoras envelopadoras com opção de filtros por 
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grupo de servidores do mesmo vínculo ou mesmo regime ou da mesma data 
de pagamento, por cargo, faixa salarial e unidade orçamentária. 

6.5.123. Gerar as informações anuais para a DIRF, nos padrões da legislação 
vigente,via arquivo texto para a importação no software da Receita Federal. 

6.5.124. Gerar as informações anuais para a RAIS, nos padrões da legislação vigente, 
via arquivo texto para importação no software do SERPRO. 

6.5.125. Permitir a emissão do Informe de Rendimentos para servidores com ou sem 
retenção de Imposto de Renda na Fonte, e em casos de múltiplos vínculos 
para um mesmo servidor acumular os valores em um único informe.  

6.5.126. Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via 
arquivo texto, para importação no software do Ministério do Trabalho.  

6.5.127. Possibilitar a inclusão na folha de pagamento dos servidores autônomos.  

6.5.128. Gerar Recibo de Pagamento de servidores Autônomos (RPA)  

6.5.129. Manter histórico para cada servidor com detalhamento de todos os 
pagamentos e descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios. 

6.5.130. Permitir a geração do Informe de Rendimentos em arquivo HTML para 
disponibilizar na Internet. 

6.5.131. Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos 
os contracheques ou para determinados servidores. 

6.5.132. Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede 
bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta 
corrente e valor a ser creditado. 

6.5.133. Emitir relação das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias a serem 
contabilizadas. 

6.5.134. Emitir Guia de Recolhimento de INSS. 

6.5.135. Possuir rotinas de controle e cálculo parametrizado para pagamento das 
pensões judiciais, a partir do desconto efetuado para o servidor, incluindo 
depósito em conta.  

6.5.136. Emitir relação dos valores consignados em folha com opção de geração em 
arquivo texto. 

6.5.137. O Sistema deverá efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que 

seja necessário paralisar os setores que efetuam lançamentos e/ou 

consultas. 

6.5.138. Emitir contracheques de meses anteriores (Segunda Via). 
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6.5.139. Possibilitar o registro da Concessão de Diárias de viagem para servidores 

6.5.140. Permitir efetuar lançamentos fixos, variáveis ou por período de forma coletiva, 

com a possibilidade de se montar filtros dinâmicos, a fim de selecionar 

apenas determinado grupo de funcionários a ser contemplado com o 

lançamento; 

6.5.141. Permitir efetuar reajustes coletivos de lançamentos, com opção de ajuste por 

tipo de lançamentos (Fixo, Período, Mensal), além de opção de se efetuar o 

acréscimo em valor, percentual ou horas; 

6.5.142. Permitir efetuar um cadastro de prioridade de descontos, para que a partir 

deste cadastro, o sistema possa efetuar um ajuste automático dos descontos, 

a fim de extinguir situações onde o servidor tenha mais descontos que 

rendimentos; 

6.5.143. Armazenar os valores dos descontos excedentes na folha de pagamento, 

para que estes valores sejam lançados automaticamente ou de forma manual 

na próxima folha de pagamento; 

6.5.144. Permitir efetuar transferências de lançamentos de uma folha para outra, de 

forma individual ou coletiva; 

6.5.145. Permitir cadastrar nomes para assinatura, para que sejam utilizados nos 

relatórios da folha de pagamento (Relação Bancária, Resumo Contábil, Folha 

Analítica, etc.). 

6.5.146. Possuir rotina de abertura e fechamento da folha de pagamento, a fim de 

preservar os valores calculados, e evitar lançamentos ou calculo acidental de 

determinada folha de pagamento; 

6.5.147. O sistema deverá controlar por usuário a competência e a folha de 

pagamento a que cada um está efetuando lançamentos, permitindo assim 

lançamentos simultâneos em varias folhas ao mesmo tempo. 

6.5.148. Permitir registrar e manter o histórico das alterações dos dados cadastrais 

referentes a pessoa e ao seu contrato de trabalho através da internet, 

controlando ainda o acesso as informações por login onde cada usuário 
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possa consultar e alterar somente os servidores subordinados a sua 

secretaria e local físico de trabalho, sendo que cada usuário mesmo tendo 

acesso a secretaria só consiga efetuar movimentação dos servidores de 

locais específicos atribuídos a sua gerencia; 

6.5.149. Possuir rotina de descentralização da manutenção de informações pessoais 

através da internet, controlando ainda o acesso as informações por login 

onde cada usuário possa consultar e alterar somente os servidores 

subordinados a sua secretaria e local físico de trabalho, sendo que cada 

usuário mesmo tendo acesso a secretaria só consiga efetuar movimentação 

dos servidores de locais específicos atribuídos a sua gerencia. 

6.5.150. Possuir rotina de descentralização da manutenção de informações do vínculo 

através da internet, controlando ainda o acesso as informações por login 

onde cada usuário possa consultar e alterar somente os servidores 

subordinados a sua secretaria e local físico de trabalho, sendo que cada 

usuário mesmo tendo acesso a secretaria só consiga efetuar movimentação 

dos servidores de locais específicos atribuídos a sua gerencia. 

6.5.151. Permitir ao usuário consultar através da internet os períodos aquisitivos em 

abertos ou já concedidos dos servidores subordinados a sua secretaria e 

local de trabalho; 

6.5.152. Permitir ao usuário, montar programação de férias a partir dos períodos 

aquisitivos, para que estas programações gerem concessões ou não nas 

datas programadas de forma descentralizada através da internet, controlando 

ainda o acesso as informações por login onde cada usuário possa consultar e 

alterar somente programações de férias dos servidores subordinados a sua 

secretaria e local físico de trabalho, sendo que cada usuário mesmo tendo 

acesso a secretaria só consiga efetuar programações e alterações dos 

servidores de locais específicos atribuídos a sua gerencia. 

6.5.153. Permitir ao usuário consultar através da internet os relatórios de programação 

de férias dos servidores subordinados a sua secretaria e local de trabalho; 
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6.5.154. Permitir ao usuário emitir através da internet os avisos de férias dos 

servidores subordinados a sua secretaria e local de trabalho, a partir de 

programação já pré-agendada; 

6.5.155. Permitir ao usuário emitir através da internet a relação de férias vencidas, a 

vencer, dos servidores subordinados a sua secretaria e local de trabalho; 

6.5.156. Permitir ao usuário consultar através da internet os períodos aquisitivos de 

licença prêmio em abertos ou já concedidos dos servidores subordinados a 

sua secretaria e local de trabalho; 

6.5.157. Permitir ao usuário, montar programação de licença prêmio a partir dos 

períodos aquisitivos, para que estas programações gerem concessões ou não 

nas datas programadas de forma descentralizada através da internet, 

controlando ainda o acesso as informações por login onde cada usuário 

possa consultar e alterar somente programações de licença prêmio dos 

servidores subordinados a sua secretaria e local físico de trabalho, sendo que 

cada usuário mesmo tendo acesso a secretaria só consiga efetuar 

programações e alterações dos servidores de locais específicos atribuídos a 

sua gerencia. 

6.5.158. Permitir ao usuário consultar através da internet os relatórios de programação 

de licença prêmio dos servidores subordinados a sua secretaria e local de 

trabalho; 

6.5.159. Permitir ao usuário emitir através da internet os avisos de licença prêmio dos 

servidores subordinados a sua secretaria e local de trabalho, a partir de 

programação já pré-agendada; 

6.5.160. Permitir ao usuário emitir através da internet a relação de licenças prêmios 

vencidas, a vencer, dos servidores subordinados a sua secretaria e local de 

trabalho; 

6.5.161. Permitir efetuar consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de 

afastamento, por períodos, por pessoas ou período de afastamentos através 

da internet, limitando as informações impressas ou consultadas ao login ativo, 
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impedindo assim que informações que não pertençam ao usuário sejam 

visualizadas; 

6.5.162. O sistema deverá possuir rotina que permita publicar os atos administrativos 

(portarias, decretos termos de posse entre outros) na internet para consulta 

todos os documentos emitidos pelo departamento em formato PDF desde que 

liberados pelo responsável.  

6.5.163. Possuir rotina de descentralização do lançamento de faltas e afastamentos 

através da internet, controlando ainda o acesso as informações por login 

onde cada usuário possa consultar e alterar somente os servidores 

subordinados a sua secretaria e local físico de trabalho, sendo que cada 

usuário mesmo tendo acesso a secretaria só consiga efetuar movimentação 

dos servidores de locais específicos atribuídos a sua gerencia. 

6.5.164. Permitir efetuar o controle e histórico de avaliações de desempenho de forma 

individual ou coletiva possibilitando informar manualmente ou 

automaticamente os períodos de avaliações e resultados obtidos por cada 

servidor avaliado de forma descentralizada através da internet, controlando 

ainda o acesso as informações por login onde cada usuário possa consultar e 

avaliar somente os servidores subordinados a sua secretaria e local físico de 

trabalho, sendo que cada usuário mesmo tendo acesso a secretaria só 

consiga avaliar os servidores de locais específicos atribuídos a sua gerencia. 

6.5.165. Emitir relação de avaliações realizadas com opção de filtros por data, por tipo 

de avaliação ou por resultados obtidos através da internet, controlando ainda 

o acesso as informações por login onde cada usuário possa visualizar 

somente os servidores subordinados a sua secretaria e local físico de 

trabalho, sendo que cada usuário mesmo tendo acesso a secretaria só 

consiga emitir relação dos servidores de locais específicos atribuídos a sua 

gerencia; 

6.5.166. O sistema deverá permitir que todos os servidores possam consultar e 

imprimir via internet através de senha pessoal seus holerites desde que já 

tenham sidos liberados, inclusive os holerites de competências anteriores. 

Esta consulta deve ser individual, pois cada servidor terá acesso somente as 

suas informações de pagamento. 
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6.5.167. O sistema deverá permitir que todos os servidores possam consultar e 

imprimir via internet através de senha pessoal seus informes de rendimentos 

desde que já tenham sidos liberados, inclusive os de anos anteriores. Esta 

consulta deve ser individual, pois cada servidor terá acesso somente as suas 

informações de rendimentos. 

6.5.168. Permitir a descentralização dos lançamentos da folha de pagamento através 

da internet, controlando ainda o acesso às informações por login onde cada 

usuário possa consultar e efetuar lançamentos somente dos servidores 

subordinados a sua secretaria e local físico de trabalho, sendo que cada 

usuário mesmo tendo acesso a secretaria só tenha acesso aos servidores de 

locais específicos atribuídos a sua gerencia. 

6.5.169. Permitir a consulta do calculo da folha de pagamento de folhas já fechadas 

através da internet, controlando ainda o acesso as informações por login 

onde cada usuário possa consultar somente o calculo dos servidores 

subordinados a sua secretaria e local físico de trabalho, sendo que cada 

usuário mesmo tendo acesso a secretaria só tenha acesso aos servidores de 

locais específicos atribuídos a sua gerencia. 

6.6. GESTÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS (TRIBUTAÇÃO) 

PPeerrmmiittiirr  aa  ddeeffiinniiççããoo  ppaarraammeettrriizzaaddaa  ddoo  ccoonntteeúúddoo  ddooss  ccaaddaassttrrooss  qquuee  ccoommppõõeemm  oo  CCaaddaassttrroo  

TTééccnniiccoo  MMuunniicciippaall..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaass  ddee  ccrrííttiiccaass  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccaaddaassttrraaiiss  nneecceessssáárriiaass  àà  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  eerrrrooss  

ddee  ccaaddaassttrraammeennttoo  nnoo  mmoommeennttoo  ddaa  iinncclluussããoo  ee  aalltteerraaççããoo,,  oobbsseerrvvaannddoo  iinncclluussiivvee  aa  

vviinnccuullaaççããoo  eennttrree  aass  ddiivveerrssaass  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccaaddaassttrraaiiss..  

PPeerrmmiittiirr  rreeaalliizzaarr  aa  aalltteerraaççããoo  ddaa  ssiittuuaaççããoo  ccaaddaassttrraall  ((aattiivvoo,,  iinnaattiivvoo,,  bbaaiixxaaddoo,,  ssuussppeennssoo))  ddee  

ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  ppeessssooaass  ffííssiiccaass,,  jjuurrííddiiccaass  ee  iimmóóvveeiiss,,  ddee  ooffíícciioo  oouu  ppoorr  ssoolliicciittaaççããoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ppaarraa  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ddoo  rreessppoonnssáávveell  ssoobbrree  aass  aalltteerraaççõõeess  ddee  ssiittuuaaççããoo  

ccaaddaassttrraall  eeffeettuuaaddaass..  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrraarr  iisseennççõõeess,,  nnããoo  iinncciiddêênncciiaa,,  iimmuunniiddaaddeess  ee  rreedduuççõõeess  ddee  aallííqquuoottaass  ee  bbaasseess  

ddee  ccáállccuulloo,,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  lleeggiissllaaççããoo  vviiggeennttee..  
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EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ppaarraa  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ddoo  rreessppoonnssáávveell  ssoobbrree  aass  iisseennççõõeess,,  nnããoo  iinncciiddêênncciiaa,,  

iimmuunniiddaaddeess  ee  rreedduuççõõeess  ddee  aallííqquuoottaass  ee  bbaasseess  ddee  ccáállccuulloo  eeffeettuuaaddaass..  

PPeerrmmiittiirr  ccoonnssuullttaarr  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  ddaaddooss  ccoommoo::  nnúúmmeerroo  ddee  iinnssccrriiççããoo,,  nnoommee,,  aattiivviiddaaddee  

eeccoonnôômmiiccaa  oouu  ssiittuuaaççããoo  ccaaddaassttrraall..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddee  ddiiffeerreenntteess  ccóóddiiggooss  ddee  aattiivviiddaaddeess  ddeesseemmppeennhhaaddaass  ppeelloo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  

iinnddiiccaannddoo  aa  pprriinncciippaall  ee  aass  sseeccuunnddáárriiaass..  

EEmmiittiirr  eettiiqquueettaass  ppaarraa  mmaallaa  ddiirreettaa  ppeerrmmiittiinnddoo  aa  aassssoocciiaaççããoo  ddee  tteexxttooss  lliivvrreess  ààss  iinnffoorrmmaaççõõeess  

ccaaddaassttrraaiiss..  

EExxiibbiirr  mmeennssaaggeemm  ddee  aalleerrttaa  nnoo  mmoommeennttoo  ddoo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddee  eemmpprreessaass,,  aa  eexxiissttêênncciiaa  ddee  

ddéébbiittooss  aanntteerriioorreess  ddooss  ssóócciiooss..  

PPoossssuuiirr  uumm  pprroocceessssoo  ddee  ttrraannssffeerrêênncciiaa  ddee  pprroopprriieettáárriioo  ddee  iimmóóvveell  qquuee  iinnffoorrmmee  aa  eexxiissttêênncciiaa  ddee  

ddéébbiittoo  ddoo  iimmóóvveell,,  iinncclluussiivvee  oo  iinnssccrriittoo  eemm  ddíívviiddaa  aattiivvaa  oouu  aajjuuiizzaaddoo,,  ppeerrmmiittiinnddoo  qquuee  

eesssseess  ddéébbiittooss  sseejjaamm  ttrraannssffeerriiddooss  oouu  ccoollooccaaddooss  ccoommoo  rreemmiiddooss..  

MMaanntteerr  oo  hhiissttóórriiccoo  ddee  ttrraannssffeerrêênncciiaa  ddee  pprroopprriieettáárriiooss  ddoo  iimmóóvveell,,  rreeggiissttrraannddoo  oo  ppeerrííooddoo  ddee  

pprroopprriieeddaaddee  qquuee  oo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  mmaanntteevvee  ssoobbrree  oo  iimmóóvveell..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  rreeggiissttrroo  ppaarraa  aarrmmaazzeennaammeennttoo  aauuttoommááttiiccoo  ddoo  hhiissttóórriiccoo  aannuuaall  ddee  vvaalloorreess  

vveennaaiiss  ddoo  iimmóóvveell..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddooss  ddaaddooss  ccaarrttoorriiaaiiss,,  ccoommoo  nnúúmmeerroo  ddoo  ccaarrttóórriioo,,  lliivvrroo,,  ffoollhhaa  ee  ddaattaa,,  

ttaammbbéémm  ppeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaa  mmaattrrííccuullaa,,  lliivvrroo  ddaa  mmaattrrííccuullaa,,  ffoollhhaa  ee  ddaattaa  ddaa  

mmaattrrííccuullaa..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddee  nnºº  ddee  eessccrriittuurraa,,  llootteeaammeennttoo,,  qquuaaddrraa  ee  lloottee  oorriiggiinnaall,,  ddaattaa  ddaa  

aaqquuiissiiççããoo,,  áárreeaa,,  pprrooffuunnddiiddaaddee,,  nnºº  ddee  eeddiiffiiccaaççõõeess  nnoo  tteerrrreennoo,,  ttoottaall  ddee  áárreeaa  

ccoonnssttrruuííddaa  nnoo  tteerrrreennoo,,  ttiippoo  ddee  llaannççaammeennttoo  ––  eenngglloobbaaddoo  oouu  ppoorr  áárreeaa  ccoonnssttrruuííddaa..  

PPaarraa  iinncclluussããoo  ddee  uumm  nnoovvoo  llootteeaammeennttoo  oouu  eeddiiffiiccaaççõõeess  vveerrttiiccaaiiss,,  oo  ssiisstteemmaa  ddeevveerráá  ccoonntteerr  uummaa  

rroottiinnaa  qquuee  ppeerrmmiittaa  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddee  vváárriiooss  iimmóóvveeiiss,,  bbaasseeaaddoo  eemm  uumm  

ddeetteerrmmiinnaaddoo  iimmóóvveell  ppaaddrrããoo,,  aaggiilliizzaannddoo  oo  pprroocceessssoo  ddee  iinncclluussããoo  ddeesssseess  ccaassooss..  

PPoossssuuiirr  ttaabbeellaa  ddee  ddiiaass  nnããoo  úútteeiiss..  
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PPoossssuuiirr  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccaaddaassttrraaiiss  ddooss  iimmóóvveeiiss  eexxiisstteenntteess  nnoo  mmuunniiccííppiioo,,  pprreeddiiaaiiss  ee  tteerrrriittoorriiaaiiss  ee  

eemmiittiirr  rreellaattóórriioo  ccoomm  aass  iinnccoonnssiissttêênncciiaass  vveerriiffiiccaaddaass  nnoo  ccaaddaassttrroo..  

PPeerrmmiittiirr  aa  ppaarraammeettrriizzaaççããoo  ddoo  zzoonneeaammeennttoo  eemm  nnoo  mmíínniimmoo  0077  ((sseettee))  ccaammppooss..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddoo  eennddeerreeççoo  ddoo  iimmóóvveell  ccoonntteennddoo::  pprreeffiixxoo  ddoo  llooggrraaddoouurroo,,  ccóóddiiggoo  ddoo  

llooggrraaddoouurroo,,  nnoommee  ddoo  llooggrraaddoouurroo,,  nnºº  ddoo  iimmóóvveell  nnoo  llooggrraaddoouurroo,,  ccóóddiiggoo  ddoo  bbaaiirrrroo,,  

nnoommee  ddoo  bbaaiirrrroo,,  ccoommpplleemmeennttoo  ddoo  eennddeerreeççoo  ee  CCEEPP..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo,,  ddee  ffoorrmmaa  ppaarraammeettrriizzáávveell,,  ddee  ttooddaass  aass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddoo  tteerrrreennoo  ee  

ddaa((ss))  ccoonnssttrruuççããoo((õõeess))..  

PPeerrmmiittiirr  oo  aaccoommppaannhhaammeennttoo  hhiissttóórriiccoo  ddaass  aalltteerraaççõõeess  ddee  ttooddaass  aass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddoo  tteerrrreennoo  ee  

ccoonnssttrruuççõõeess  ((ppoorr  ddaattaa  ddee  aalltteerraaççããoo))..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddaass  eeddiiffiiccaaççõõeess  nnoo  aattoo  ddaa  aapprroovvaaççããoo  ddoo  pprroojjeettoo  ee  eemmiissssããoo  ddoo  

aallvvaarráá..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddoo  nnºº  ddooss  aallvvaarrááss  ccoomm  ddaattaa  ddee  eemmiissssããoo  ee  ddaattaa  ddee  vvaalliiddaaddee,,  bbeemm  ooss  

nnúúmmeerrooss  ddooss  hhaabbiittee--ssee..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddoo  aannoo  ddaa  ccoonnssttrruuççããoo,,  áárreeaa  ee  ddaattaa  ddaa  úúllttiimmaa  rreeffoorrmmaa..    

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ee  aa  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  áárreeaass  ddee  pprreesseerrvvaaççããoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddaass  ffaacceess  ddee  qquuaaddrraa  ccoomm  aa  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddaa  llaarrgguurraa  ddoo  llooggrraaddoouurroo,,  

oo  sseettoorr  ee  ddiissttrriittoo,,  bbeemm  ccoommoo  aa  tteessttaaddaa  ddaa  ffaaccee..  

PPeerrmmiittiirr  aa  iinncclluussããoo  ppoorr  ccaammppoo  ppaarraammeettrriizzáávveell  ddaass  mmeellhhoorriiaass  uurrbbaannaass  ddee  ccaaddaa  ffaaccee  ee  

llooggrraaddoouurroo  ee  oouu  sseeccççããoo  ddee  llooggrraaddoouurroo,,  ccoonnttrroollaaddoo  ppoorr  aannoo  ddee  eexxiissttêênncciiaa  ddaa  

mmeellhhoorriiaa..  

DDiissppoonniibbiilliizzaarr  rreellaattóórriiooss  ppaarraa::  

• Avaliação de imóveis; 

• Planta Genérica de Valores; 

• Tipos e especificações de construções; 
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• Infraestrutura viária (logradouros, trechos, faces de quadra, estrutura de 
transportes urbanos, com as informações sobre os melhoramentos públicos 
disponíveis). 

PPoossssiibbiilliittaarr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess  ddooss  iimmóóvveeiiss  rruurraaiiss..  

PPeerrmmiittiirr  ffaazzeerr  eenngglloobbaammeennttoo  ee  ppaarrcceellaammeennttoo  ddee  tteerrrreennooss,,  llootteess  ee  iimmóóvveeiiss..  

PPeerrmmiittiirr  vviinnccuullaarr  lliinnkk´́ss  ccoomm  bbaassee  ddee  ddaaddooss  eemm  ggeeoopprroocceessssaammeennttoo..  

PPoossssuuiirr  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccaaddaassttrraaiiss  ddee  ppeessssooaass  ffííssiiccaass  ee  jjuurrííddiiccaass,,  ccoonnttrriibbuuiinntteess  ddoo  IISSSS  ee  ddee  

TTaaxxaass  ddee  PPooddeerr  ddee  PPoollíícciiaa  ee  ssóócciiooss  ddee  eemmpprreessaa..  

PPoossssuuiirr  ttaabbeellaass  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  ccoomm  aass  aattiivviiddaaddeess  eeccoonnôômmiiccaass,,  eessttrruuttuurraaddaass  ppoorr  ccóóddiiggooss,,  

ggrruuppooss,,  ppaarrââmmeettrrooss  ppaarraa  ccáállccuulloo  ee  llaannççaammeennttooss  ddooss  ttrriibbuuttooss  eemm  ccaaddaa  aattiivviiddaaddee..  

RReeggiissttrraarr  oo  CCoonnttaaddoorr  rreessppoonnssáávveell  ppeellaa  ccoonnttaabbiilliiddaaddee  ddaa  eemmpprreessaa,,  bbeemm  ccoommoo  oo  nnoommee  ddoo  

eessccrriittóórriioo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriiooss  ee  ppeerrmmiittiirr  ccoonnssuullttaass  ppoorr  cchhaavvee  ddoo  ccoonnttaaddoorr  qquuee  ddeettaallhhee  aass  eemmpprreessaass  

pprreessttaaddoorraass  ddee  sseerrvviiççoo,,  ccoommeerrcciiaaiiss  ee  iinnddúússttrriiaass  vviinnccuullaaddaass  aa  ccaaddaa  ccoonnttaaddoorr  ee  vvaalloorr  

ddaa  aarrrreeccaaddaaççããoo  nnoo  ppeerrííooddoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrroollee  ddee  eennqquuaaddrraammeennttooss  ee  ddeesseennqquuaaddrraammeennttooss  ddee  MMiiccrrooeemmpprreessaass,,  EEmmpprreessaass  

ddee  PPeeqquueennoo  PPoorrttee  ((EEPPPP)),,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  lleeggiissllaaççããoo  vviiggeennttee..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddoo  nnúúmmeerroo  ddooss  pprroocceessssooss  ddee  aabbeerrttuurraa,,  ddee  eenncceerrrraammeennttoo  ee  bbaaiixxaa,,  bbeemm  

ccoommoo  ddaass  ddaattaass  ddee  aabbeerrttuurraa,,  ddee  eenncceerrrraammeennttoo,,  ddee  bbaaiixxaa  ee  ddee  ssuussppeennssããoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrroollee  ddee  aauuttoorriizzaaççããoo  ddee  nnoottaass  ffiissccaaiiss,,  ppoorr  eemmpprreessaa..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddaa  MMaattrriizz  ccoomm  eennddeerreeççoo  ffiissccaall,,  eennddeerreeççooss  ddee  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaa,,  

eelleettrrôônniiccooss  ee  ppeessssooaa  ddee  ccoonnttaattoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddoo  nnúúmmeerroo  ddaa  iinnssccrriiççããoo  pprreeddiiaall  ddoo  iimmóóvveell  oonnddee  oo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  ddoo  

IISSSS  eessttáá  llooccaalliizzaaddoo..  

EEmmiittiirr  ooss  rreellaattóórriiooss  aabbaaiixxoo  ppaarraa  ccoonnttrriibbuuiinntteess  oouu  iimmóóvveell,,  ppoorr  ttrriibbuuttoo  nnoo  ppeerrííooddoo::  

• Beneficiados com imunidade, isenção e não incidência; 
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• Inscritos ativos, inativos e baixados; 

• Contribuintes em contencioso administrativo; 

• Contribuintes sob ação fiscal; 

• Contribuintes com Alvarás a vencer a “x” dias; 

• Contribuintes com Atividade suspensa ou paralisada; 

• Contribuintes baixados, por atividade; 

• Contribuintes baixados há “x” meses da data de abertura, por atividade, setor e 
logradouro e; 

• Contribuintes inscritos, por atividade. 

PPoossssuuiirr  rroottiinnaass  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  ddee  ccáállccuulloo  ddaa  oobbrriiggaaççããoo  pprriinncciippaall  ee  aaccrréésscciimmooss  lleeggaaiiss  ((jjuurrooss,,  

mmuullttaass  ee  ccoorrrreeççããoo  mmoonneettáárriiaa))  ccoomm  ddeessttaaqquuee  ppaarraa  ccaaddaa  iitteemm..  

PPoossssuuiirr  aaggeennddaa  ddee  vveenncciimmeennttooss  ddee  ttrriibbuuttooss..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrroollee  ddee  pprroorrrrooggaaççõõeess  ddee  vveenncciimmeennttooss..  

EEmmiittiirr  NNoottiiffiiccaaççããoo  ddee  LLaannççaammeennttoo  ee  GGuuiiaa  ddee  RReeccoollhhiimmeennttoo  ddee  ttrriibbuuttoo  eemm  uumm  ddooccuummeennttoo  

úúnniiccoo,,  iimmpprriimmiinnddoo  ccóóddiiggoo  ddee  bbaarrrraass  ppaarraa  lleeiittuurraa  óóttiiccaa  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  ppaaddrrããoo  

bbaannccáárriioo,,  ppeelloo  vvaalloorr  ttoottaall  oouu  eemm  qquuoottaass  oobbsseerrvvaannddoo  rreessttrriiççõõeess  ppaarraa  vvaalloorr  mmíínniimmoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddee  ddeevvoolluuççõõeess  ddee  NNoottiiffiiccaaççããoo  ddee  LLaannççaammeennttoo  eemm  ffuunnççããoo  ddaa  nnããoo  

llooccaalliizzaaççããoo  ddoo  ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

PPeerrmmiittiirr  oo  llaannççaammeennttoo  ddee  ttrriibbuuttooss,,  pprreevveennddoo  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  iinncclluuiirr  nnaa  mmeessmmaa  eemmiissssããoo,,  

vvaalloorreess  ddee  iimmppoossttoo  ee  ttaaxxaass..  

PPeerrmmiittiirr  oo  llaannççaammeennttoo  ddee  ttrriibbuuttooss  ccoomm  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  ddeessttiinnaaççããoo  ppaarraa  oo  ddoommiiccíílliioo  ddee  

rreepprreesseennttaannttee  aauuttoorriizzaaddoo  ((iimmoobbiilliiáárriiaass  ee  eessccrriittóórriiooss  nnoo  mmíínniimmoo))..  

PPeerrmmiittiirr  ssiimmuullaaççõõeess  ddooss  llaannççaammeennttooss  ddooss  ttrriibbuuttooss  ccoommppaarraannddoo--ooss  ccoomm  oo  eexxeerrccíícciioo  aanntteerriioorr..  

EEmmiittiirr  jjuussttiiffiiccaattiivvaass  llóóggiiccaass  ddee  aaccrréésscciimmooss  ee  ddeeccrréésscciimmooss  nnooss  llaannççaammeennttooss  ddee  ttrriibbuuttooss..  

PPeerrmmiittiirr  aa  lliivvrree  ccoonnffiigguurraaççããoo  ddee  llaayyoouutt  ee  ccoonntteeúúddoo  ddaass  NNoottiiffiiccaaççõõeess  ddee  LLaannççaammeennttoo..  
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RReeggiissttrraarr  nnaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  FFiissccaall  ttooddooss  ooss  llaannççaammeennttooss  eeffeettuuaaddooss  ppaarraa  oo  ssuujjeeiittoo  ppaassssiivvoo  

ddeettaallhhaannddoo  oobbrriiggaaççããoo,,  vvaalloorr  ddaa  oobbrriiggaaççããoo  ee  ddaattaa  ddee  vveenncciimmeennttoo..  

PPeerrmmiittiirr  rreemmeessssaa  ppaarraa  ddoommiiccíílliioo  bbaannccáárriioo,,  aauuttoorriizzaaddoo  ppeelloo  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  ddaa  GGuuiiaa  ddee  

RReeccoollhhiimmeennttoo  rreellaattiivvaa  aaoo  llaannççaammeennttoo  ppaarraa  ddéébbiittoo  aauuttoommááttiiccoo  eemm  ccoonnttaa  ccoorrrreennttee..  

PPeerrmmiittiirr  aaccrréésscciimmooss  ee  rreedduuççõõeess  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  eemm  vvaalloorreess  ddee  bbaassee  ddee  ccáállccuulloo  ddooss  ttrriibbuuttooss..  

PPoossssuuiirr  ttaabbeellaass  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  ddee  vvaalloorreess  ee  aallííqquuoottaass  ppaarraa  ccáállccuulloo  ddoo  iimmppoossttoo  aapprroovveeiittaannddoo  

aass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ccaaddaa  bbaaiirrrroo,,  llooggrraaddoouurroo,,  sseeccççããoo  ddee  llooggrraaddoouurroo  ee  ffaaccee  ddoo  

iimmóóvveell  nnaa  sseeccççããoo..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  ccáállccuulloo  ppaarraammeettrriizzáávveell  ppaarraa  aatteennddiimmeennttoo  ddaass  ffóórrmmuullaass  pprreevviissttaass  eemm  lleeii,,  ddee  

rraatteeiioo  ddoo  ccuussttoo  ddoo  iinnvveessttiimmeennttoo,,  lleevvaannddoo  eemm  ccoonnssiiddeerraaççããoo  aa  mmeellhhoorriiaa,,  sseeuu  ccuussttoo,,  

iimmóóvveeiiss  bbeenneeffiicciiaaddooss,,  vvaalloorriizzaaççããoo  ddeeccoorrrreennttee  ee  oo  ccrriittéérriioo  ddee  rraatteeiioo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddoo  eeddiittaall  ddee  mmeellhhoorriiaa  ccoonntteennddoo  aass  sseegguuiinntteess  iinnffoorrmmaaççõõeess::  nnúúmmeerroo  ddoo  

eeddiittaall,,  ddeessccrriiççããoo,,  áárreeaa  ddee  aabbrraannggêênncciiaa  ddoo  eeddiittaall,,  ccuussttoo  gglloobbaall  ddoo  eeddiittaall,,  ccuussttoo  ppaarraa  

rraatteeiioo,,  ddaattaa  ddee  iinníícciioo,,  ddaattaa  ffiinnaall,,  oorriiggeemm  ddooss  rreeccuurrssooss  ee  iimmóóvveeiiss  qquuee  sseerrããoo  

ccoonntteemmppllaaddooss  ppeelloo  eeddiittaall..  

EEmmiittiirr  eeddiittaall  ddee  ccoonnvvooccaaççããoo,,  ccoonnttaannddoo  aass  iinnffoorrmmaaççõõeess  eexxiiggiiddaass  nnoo  CCóóddiiggoo  TTrriibbuuttáárriioo  

NNaacciioonnaall  ee  nnaa  lleeggiissllaaççããoo  mmuunniicciippaall..  

PPoossssuuiirr  ttaabbeellaass  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  ddee  vvaalloorreess  ee  aallííqquuoottaass  ppaarraa  ccáállccuulloo  ddee  iimmppoossttoo..  

PPeerrmmiittiirr  ccoonnttrroollaarr  vváárriiaass  aattiivviiddaaddeess  eeccoonnôômmiiccaass  ppoorr  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  iinnddiiccaannddoo  aa  aattiivviiddaaddee  

pprriinncciippaall  ee  sseeccuunnddáárriiaa..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  ccaaddaassttrroo  ddaass  aattiivviiddaaddeess  eeccoonnôômmiiccaass  ddaa  eemmpprreessaa  ppeerrmmiittiinnddoo  oo  ccoonnttrroollee  ddoo  

hhiissttóórriiccoo  ddee  aattiivviiddaaddeess  jjáá  eexxeeccuuttaaddaass  ppeelloo  ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

PPeerrmmiittiirr  rreeaalliizzaarr  aa  eemmiissssããoo  ddee  NNoottiiffiiccaaççããoo  ddee  LLaannççaammeennttoo  ee  GGuuiiaa  ddee  RReeccoollhhiimmeennttoo  ddee  IISSSS  

rreessuullttaannttee  ddee  eessttiimmaattiivvaa  ffiissccaall  oouu  aarrbbiittrraammeennttoo..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaass  ddee  eennqquuaaddrraammeennttoo  ddee  ccoonnttrriibbuuiinntteess  ppaarraa  ccáállccuulloo  ddoo  vvaalloorr  ddoo  iimmppoossttoo,,  

ccoonnffoorrmmee  sseejjaa  ffiixxoo  oouu  vvaarriiáávveell..  
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PPeerrmmiittiirr  aa  eemmiissssããoo  ddee  ddooccuummeennttoo  úúnniiccoo  ddee  ddeeccllaarraaççããoo  ee  ppaaggaammeennttoo  ppaarraa  IISSSS  vvaarriiáávveell  oonnddee  

oo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  iinnffoorrmmee  aa  bbaassee  ddee  ccáállccuulloo,,  aass  ddeedduuççõõeess,,  qquuaannddoo  hhoouuvveerr,,  ee  oo  vvaalloorr  ddoo  

iimmppoossttoo  ee  ppoossssaa  eeffeettuuaarr  oo  ppaaggaammeennttoo  nnaa  rreeddee  aarrrreeccaaddaaddoorraa..  PPeerrmmiittiinnddoo  ttaammbbéémm  oo  

rreeggiissttrroo  nnaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  ddaa  ddaattaa  ddee  eemmiissssããoo  ddooss  ddooccuummeennttooss,,  ddooss  ddaaddooss  

ccoonnssttaanntteess  ddoo  ddooccuummeennttoo  qquuaannddoo  rreettoorrnnaaddoo  ee  ddoo  ppaaggaammeennttoo  qquuaannddoo  hhoouuvveerr..  

EEmmiittiirr  ddeemmoonnssttrraattiivvoo  ddaa  aarrrreeccaaddaaççããoo  ddoo  IISSSS  ppoorr  aattiivviiddaaddee  eeccoonnôômmiiccaa,,  aannoo  aattuuaall  ee  aannoo  

aanntteerriioorr..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eemmiissssããoo  ddee  gguuiiaass  ddee  rreeccoollhhiimmeennttoo  aavvuullssaa  ppaarraa  ccoonnttrriibbuuiinntteess  ddoo  IISSSS  vvaarriiáávveell..  

UUttiilliizzaarr  ddaaddooss  ddaa  gguuiiaa  ddee  ccoobbrraannççaa  ddoo  IITTBBII  ppaarraa  aattuuaalliizzaaççããoo  ccaaddaassttrraall  ddooss  ddaaddooss  ddoo  nnoovvoo  

pprroopprriieettáárriioo  ee  ssuubbssttiittuuiiççããoo  ddoo  ddeevveeddoorr  nnooss  eexxeeccuuttiivvooss  ffiissccaaiiss  ee  DDíívviiddaa  AAttiivvaa..  

CCaallccuullaarr  oo  IITTBBII,,  ccoomm  bbaassee  eemm  ttaabbeellaass  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  ddee  vvaalloorreess,,  aallííqquuoottaass  ee  vveenncciimmeennttooss..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrroollee  ddee  vviiggêênncciiaa  ee  eemmiissssããoo  ddee  aallvvaarrááss  ddee  lliicceennççaa..  

PPeerrmmiittiirr  ccaallccuullaarr,,  llaannççaarr  ee  eemmiittiirr  aass  GGuuiiaass  ddee  RReeccoollhhiimmeennttoo  ddee  ttaaxxaass  ddee  ppooddeerr  ddee  ppoollíícciiaa  ee  

ttaaxxaass  ddee  sseerrvviiççoo..  

PPoossssuuiirr  ttaabbeellaass  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  ddee  vvaalloorreess  ppaarraa  ccáállccuulloo  ddaass  ttaaxxaass..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  eessttaattííssttiiccoo  ddee  rreepprreesseennttaattiivviiddaaddee  ddee  qquuaannttiiddaaddee  ee  vvaalloorr  ppoorr  bbaaiirrrroo  ee//oouu  

llootteeaammeennttoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  aannaallííttiiccoo  ee  ssiinnttééttiiccoo  ccoomm  llaannççaammeennttooss  ddeevvoollvviiddooss  ppoorr  iinnssuuffiicciiêênncciiaa  ddee  

eennddeerreeççoo  oouu  rreeccuussaa,,  ccllaassssiiffiiccaaddoo  ppoorr  bbaaiirrrroo  ee//oouu  oorrddeemm  aallffaabbééttiiccaa  ddee  nnoommee  ddoo  

ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

EEmmiittiirr  eexxttrraattoo  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ddoo  llaannççaammeennttoo..  

EEmmiittiirr  ddeemmoonnssttrraattiivvoo  ddee  ccáállccuulloo  ddoo  IIPPTTUU..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  rreecceeppççããoo  ee  ccllaassssiiffiiccaaççããoo  ddooss  ddaaddooss  ddee  aarrrreeccaaddaaççããoo  rreecceebbiiddooss  ddooss  aaggeenntteess  

aarrrreeccaaddaaddoorreess,,  aattrraavvééss  ddee  mmeeiioo  eelleettrrôônniiccoo  oouu  ccoommuunniiccaaççããoo  ddee  ddaaddooss..  
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CCoonncciilliiaarr  ooss  vvaalloorreess  rreeppaassssaaddooss  ppeellooss  aaggeenntteess  aarrrreeccaaddaaddoorreess  aaoo  TTeessoouurroo  MMuunniicciippaall,,  

aaccuussaannddoo  eevveennttuuaaiiss  ddiiffeerreennççaass,,  aa  mmaaiioorr  oouu  mmeennoorr  nnooss  vvaalloorreess  ddeevviiddooss  ee  pprraazzooss  ddee  

rreeppaassssee..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddee  ccoonnttrroollee  ddooss  rreeggiissttrrooss  nnããoo  ccoonncciilliiaaddooss  ppeellaa  rroottiinnaa  ddee  rreecceeppççããoo  ee  

ttrraattaammeennttoo  ddooss  ddooccuummeennttooss  ddee  aarrrreeccaaddaaççããoo  eennvviiaaddooss  ppeellooss  aaggeenntteess  

aarrrreeccaaddaaddoorreess..  

DDiissppoonniibbiilliizzaarr  rroottiinnaa  ppaarraa  ccoonncciilliiaaççããoo  mmaannuuaall  ddooss  ddooccuummeennttooss  ddee  aarrrreeccaaddaaççããoo  nnooss  qquuaaiiss  nnããoo  

ffooii  ppoossssíívveell  aa  ccoonncciilliiaaççããoo  aauuttoommááttiiccaa..  

PPoossssuuiirr  ttaabbeellaa  ddee  ccllaassssiiffiiccaaççããoo  ddaa  rreecceeiittaa,,  ffoonnttee  ee  ddeessttiinnaaççããoo  ddooss  rreeccuurrssooss,,  ccoomm  ppeerrcceennttuuaaiiss  

ddee  aapplliiccaaççããoo..  

FFoorrnneecceerr  ddaaddooss  ssoobbrree  aa  rreecceeiittaa  aarrrreeccaaddaaddaa  nnoo  ppeerrííooddoo  ddeevviiddaammeennttee  ccllaassssiiffiiccaaddoo  ppaarraa  

ccoonnttaabbiilliizzaaççããoo..  

PPoossssuuiirr  iinntteeggrraaççããoo  ccoomm  oo  SSiisstteemmaa  OOrrççaammeennttáárriioo  ee  FFiinnaanncceeiirroo,,  ggeerraannddoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee  

llaannççaammeennttooss  ccoonnttáábbeeiiss  ddaa  rreecceeiittaa  aarrrreeccaaddaaddaa  ee  ccllaassssiiffiiccaaddaa..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  nnoo  ppeerrííooddoo  sseelleecciioonnaaddoo  ddaa  rreecceeiittaa  ddiiáárriiaa,,  ttiippoo  ddee  rreecceeiittaass  ee  vvaalloorr  ppaaggoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddoo  ddeesseemmppeennhhoo  ddaa  aarrrreeccaaddaaççããoo  ddooss  mmaaiioorreess  ccoonnttrriibbuuiinntteess  ppoorr  sseettoorr  ddee  

aattiivviiddaaddee  ee  ppeerrííooddoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ccoonnssoolliiddaaddoo  ddaa  aarrrreeccaaddaaççããoo  ppoorr  aaggeennttee  aarrrreeccaaddaaddoorr  ee  ppeerrííooddoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriiooss  ppaarraa  aannáálliissee  ggeerreenncciiaall  ddaa  aarrrreeccaaddaaççããoo  ppoorr  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  iimmóóvveell,,  ppoorr  bbaaiirrrroo,,  

ccóóddiiggoo  ddee  aattiivviiddaaddee  eeccoonnôômmiiccaa,,  aaggeennttee  aarrrreeccaaddaaddoorr,,  mmêêss  aa  mmêêss..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriiooss  ddee  aannáálliissee  ddee  aarrrreeccaaddaaççããoo  ddaass  rreecceeiittaass  ttrriibbuuttáárriiaass..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddee  vvaalloorreess  rreecceebbiiddooss  ee  aa  rreecceebbeerr,,  eemm  oorrddeemm  ddeeccrreesscceennttee..    

EEffeettuuaarr  ooss  rreeggiissttrrooss  ddee  llaannççaammeennttoo  ee  ppaaggaammeennttoo  ddee  ttooddaass  aass  oobbrriiggaaççõõeess  ffiissccaaiiss,,  iinncclluussiivvee  

aaqquueellaass  ddeeccoorrrreenntteess  ddee  aaççõõeess  ffiissccaaiiss..  

PPeerrmmiittiirr  qquuee  ttooddooss  ooss  ddéébbiittooss  ddee  ccoonnttrriibbuuiinnttee  ((ppeessssooaa  ffííssiiccaa,,  jjuurrííddiiccaa  oouu  iimmóóvveell))  ppoossssaamm  sseerr  

aaggrruuppaaddooss  ppaarraa  ccoonnssuullttaa  ee  eemmiissssããoo  ddee  eexxttrraattooss  ddaa  ppoossiiççããoo  ffiinnaanncceeiirraa,,  rreeffeerreennttee  aaoo  
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eexxeerrccíícciioo  ccoorrrreennttee  ee  aanntteerriioorreess,,  iinnffoorrmmaannddoo  eemm  qquuee  ssiittuuaaççããoo  oo  ddéébbiittoo  ssee  eennccoonnttrraa  

((ddíívviiddaa  ddoo  aannoo,,  ddíívviiddaa  aattiivvaa,,  ddíívviiddaa  aajjuuiizzaaddaa,,  ssuussppeennssaa  ee  ssuubbjjuuddiiccee))..  

PPoossssuuiirr  ttrraannssaaççããoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  aa  aallooccaaççããoo  mmaannuuaall  ddee  ppaaggaammeennttoo,,  rreeggiissttrraannddoo  oo  lloottee,,  ddaattaa  ddoo  

ppaaggaammeennttoo,,  óórrggããoo  aarrrreeccaaddaaddoorr..  NNooss  eexxttrraattooss  ddee  ccoonnttrriibbuuiinnttee  pprroopprriieettáárriioo  aasssseegguurraarr  

qquuee  ttaammbbéémm  sseejjaamm  lliissttaaddooss  ooss  llaannççaammeennttooss  ee  ppaaggaammeennttooss  rreellaattiivvooss  aa  ccaaddaa  iimmóóvveell  

ddee  ssuuaa  pprroopprriieeddaaddee..  

AAppuurraarr  oo  ssaallddoo  eemm  ccoonnttaa  ccoorrrreennttee,,  nnooss  ccaassooss  ddee  ppaaggaammeennttoo  aappóóss  oo  vveenncciimmeennttoo,,  lleevvaannddoo--ssee  

eemm  ccoonnttaa  ooss  aaccrréésscciimmooss  lleeggaaiiss  ddeevviiddooss  eemm  ffuunnççããoo  ddoo  ppeerrííooddoo  ttrraannssccoorrrriiddoo  eennttrree  aa  

ddaattaa  ddee  vveenncciimmeennttoo  ee  ddee  ppaaggaammeennttoo..  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrraarr  ee  ccoonnttrroollaarr  nnooss  ppaarrcceellaammeennttooss,,  oo  nnúúmmeerroo  ddee  ppaarrcceellaass  ee  ooss  ppaaggaammeennttooss  

rreeffeerreenntteess  ààss  mmeessmmaass..  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrraarr  nnaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  aa  iinnssccrriiççããoo  ddoo  ddéébbiittoo  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrroollee  ddooss  pprraazzooss  ddee  pprreessccrriiççããoo  ddooss  ddéébbiittooss..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaanncceellaammeennttoo  ddooss  ddéébbiittooss  ppoorr  pprreessccrriiççããoo  oouu  ppoorr  vvaalloorr  iinnssuuffiicciieennttee  ((ppeeqquueennaa  

mmoonnttaa)),,  ppaarraammeettrriizzaaddoo  ppeelloo  uussuuáárriioo..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eemmiissssããoo  ddee  cceerrttiiddõõeess  nneeggaattiivvaass  oouu  ppoossiittiivvaass,,  ccoomm  lliivvrree  ffoorrmmaattaaççããoo  ddee  sseeuu  tteexxttoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddee  ccoonnttrroollee  ddee  iinnaaddiimmppllêênncciiaa,,  aannaallííttiiccoo  ee  ssiinnttééttiiccoo,,  ppoorr  ttrriibbuuttoo,,  ccoonnttrriibbuuiinnttee  oouu  

iimmóóvveell..  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrraarr  nnaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  aass  aaççõõeess  ddee  ccoobbrraannççaa  aajjuuiizzaaddaass  aappóóss  iinnssccrriiççããoo  eemm  

ddíívviiddaa  aattiivvaa..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaass  ddiiffeerreenntteess  hhiippóótteesseess  ddaa  ssuussppeennssããoo  ddee  eexxiiggêênncciiaass  ddoo  ccrrééddiittoo  

ttrriibbuuttáárriioo  pprreevviissttaass  nnaa  lleeggiissllaaççããoo,,  ppeelloo  pprraazzoo  ddeevviiddoo,,  ccaassoo  aa  ccaassoo..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eemmiissssããoo  ddee  rreellaattóórriiooss  ccoomm  ppeerrcceennttuuaaiiss  ddee  iinnaaddiimmppllêênncciiaa  ddooss  mmaaiioorreess  

ccoonnttrriibbuuiinntteess  ppoorr  sseettoorr  oouu  aattiivviiddaaddee  ((vvaarreejjiissttaa  ee  ffaarrmmaaccêêuuttiiccoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo)),,  iimmóóvveell,,  

ttrriibbuuttoo  oouu  ttiippoo  ddee  llaannççaammeennttoo  ((AAuuttoo  ddee  IInnffrraaççããoo  ee  llaannççaammeennttoo  ppoorr  eessttiimmaattiivvaa))..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  aannaallííttiiccoo  ddooss  mmaaiioorreess  ddeevveeddoorreess..  
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EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddooss  ddéébbiittooss  bbaaiixxaaddooss  ee  ppaaggaammeennttooss  rreeggiissttrraaddooss  nnoo  ppeerrííooddoo  sseelleecciioonnaaddoo,,  

eemm  oorrddeemm  ddeeccrreesscceennttee  ddee  vvaalloorr,,  iiddeennttiiffiiccaannddoo  oo  ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddooss  mmaaiioorreess  ddéébbiittooss  ccuujjaa  eexxiiggêênncciiaa  eesstteejjaa  ssuussppeennssaa  ee  qquuee  iinnffoorrmmee  aa  

rraazzããoo  ddaa  ssuussppeennssããoo  ee  aa  ddaattaa  ddoo  eevveennttoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddee  ddéébbiittooss  aaiinnddaa  nnããoo  iinnssccrriittooss  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  qquuee  iinnffoorrmmee  tteemmppoo  ddee  

ppeerrmmaannêênncciiaa  ((eemm  nnúúmmeerroo  ddee  ddiiaass))  ddaa  oobbrriiggaaççããoo  nnaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  sseemm  oo  

rreessppeeccttiivvoo  ppaaggaammeennttoo,,  vvaalloorr  ee  ccoonnttrriibbuuiinnttee  oouu  iimmóóvveell  aa  qquuee  ssee  rreeffeerree..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaass  ppaarraammeettrriizzáávveeiiss  ddee  ccáállccuulloo  ddee  aaccrréésscciimmooss  lleeggaaiiss,,  ddee  oobbrriiggaaççõõeess  nnããoo  

ccuummpprriiddaass  ee  rreeggiissttrraaddaass  nnaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee,,  ee  eemmiittiirr  NNoottiiffiiccaaççããoo  oouu  AAvviissoo  ddee  

CCoobbrraannççaa  ee  GGuuiiaa  ddee  RReeccoollhhiimmeennttoo,,  ccoomm  ccóóddiiggoo  ddee  bbaarrrraass,,  ee  ccoomm  ddeessttaaqquuee  ppaarraa  

ccaaddaa  iitteemm  ddaa  rreecceeiittaa,,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  ppaaddrrããoo  bbaannccáárriioo..  

PPeerrmmiittiirr  eeffeettuuaarr  oo  rreeggiissttrroo  ddee  ddeevvoolluuççõõeess  ddee  NNoottiiffiiccaaççããoo  oouu  AAvviissoo  ddee  CCoobbrraannççaa  eemm  

ffuunnççããoo  ddaa  nnããoo  llooccaalliizzaaççããoo  ddoo  ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaass  lleeiiss  mmuunniicciippaaiiss  qquuee  iinntteerrffeerreemm  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  ggeessttããoo  ee  ggeerraaççããoo  

ddaa  rreecceeiittaa  ddoo  MMuunniiccííppiioo..  DDeevveerráá  ccoonntteerr  ooss  sseegguuiinntteess  iitteennss::  NNúúmmeerroo  ddaa  lleeii,,  AAnnoo,,  ddaattaa  

ee  ffaattoorr  ddee  aaccrréésscciimmoo  oouu  ddeedduuççããoo  nnoo  vvaalloorr  aa  qquuaall  aa  lleeii  ssee  rreeffeerree..  

PPeerrmmiittiirr  rreeaalliizzaarr  oo  ppaarrcceellaammeennttoo  ddee  ddéébbiittooss  iinnssccrriittooss  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  ee  nnããoo  eexxeeccuuttaaddooss,,  

eemmiissssããoo  ddee  ccaarrnnêêss  ee  aa  ggeessttããoo  ddaa  ccaarrtteeiirraa  ddee  ppaarrcceellaammeennttoo,,  iinncclluussiivvee  oo  ccoonnttrroollee  ddoo  

nnúúmmeerroo  ddee  ppaarrcceellaass  iinnaaddiimmpplleenntteess,,  oobbsseerrvvaaddooss  vvaalloorreess  mmíínniimmooss  ee  ddeemmaaiiss  rreeggrraass  

ddee  ppaarrcceellaammeennttoo..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  rreettoorrnnoo  ddee  ppaarrcceellaammeennttoo  aauuttoommaattiizzaaddaa,,  vvoollttaannddoo  àà  ddíívviiddaa  aaoo  eessttaaddoo  

oorriiggiinnaall  ((aanntteess  ddoo  ppaarrcceellaammeennttoo)),,  ee  ddeevveerráá  ttaammbbéémm  ddeedduuzziirr  pprrooppoorrcciioonnaallmmeennttee  ooss  

vvaalloorreess  qquuee  ffoorraamm  ppaaggooss  nnoo  ppeerrííooddoo  ddoo  ppaarrcceellaammeennttoo,,  iinnffoorrmmaannddoo  nnaa  ccoonnttaabbiilliiddaaddee  

aass  ddeedduuççõõeess  ddoo  ssaallddoo  ddee  ddíívviiddaa  aattiivvaa..  

AA  rroottiinnaa  ddee  rreettoorrnnoo  ddee  ppaarrcceellaammeennttoo  ddeevveerráá  sseerr  eeffeettuuaaddoo  eemm  lloottee,,  ppaarraammeettrriizzaannddoo  aass  

ccoonnddiiççõõeess  ddee  rreettoorrnnoo,,  eennttrree  eellaass,,  ppeelloo  nnúúmmeerroo  ddee  mmeesseess  ccoonnsseeccuuttiivvooss  qquuee  eessttããoo  

vveenncciiddooss,,  vvaalloorr  ddoo  ppaarrcceellaammeennttoo,,  eennttrree  oouuttrrooss,,  sseemmpprree  iinnffoorrmmaannddoo  aa  LLeeii  qquuee  vvaalliiddaa  

ttaall  pprroocceeddiimmeennttoo..  
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PPeerrmmiittiirr  rreeaalliizzaarr  aa  eellaabboorraaççããoo  ee  eexxeeccuuççããoo  ddee  pprrooggrraammaaççããoo  ddee  ccoobbrraannççaa  aa  ppaarrttiirr  ddaass  

iinnffoorrmmaaççõõeess  rreecceebbiiddaass  ddaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  FFiissccaall,,  ppoossssiibbiilliittaannddoo  pprrooggrraammaarr  aa  

eemmiissssããoo  ddaass  NNoottiiffiiccaaççõõeess  oouu  AAvviissooss  ddee  CCoobbrraannççaa  ee  GGuuiiaass  ddee  RReeccoollhhiimmeennttoo  

ccoonnssiiddeerraannddoo  oo  mmoonnttaannttee  ddooss  ddéébbiittooss,,  bbaaiirrrroo  ee  qquuaannttiiddaaddee  ddee  iimmóóvveeiiss  ddoo  mmeessmmoo  

ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

PPeerrmmiittiirr  rreeaalliizzaarr  rreemmeessssaa  ppaarraa  ddoommiicciilliioo  bbaannccáárriioo  aauuttoorriizzaaddoo  ppeelloo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  ddaass  gguuiiaass  

ddee  rreeccoollhhiimmeennttoo  rreellaattiivvaass  aaoo  ppaarrcceellaammeennttoo,,  ppaarraa  ddéébbiittoo  aauuttoommááttiiccoo  eemm  ccoonnttaa  

ccoorrrreennttee..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddee  aannáálliissee  ggeerreenncciiaall  ddaa  ccoobbrraannççaa,,  ppoorr  iimmppoossttoo,,  ccoonnssoolliiddaannddoo  nnúúmmeerroo  ddee  

nnoottiiffiiccaaççõõeess  eemmiittiiddaass,,  ppoorr  ccóóddiiggoo  ddee  aattiivviiddaaddee  oouu  ttrriibbuuttoo  ee  ssiittuuaaççããoo  qquuaannttoo  aaoo  

ppaaggaammeennttoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddaa  pprrooggrraammaaççããoo  ddee  ccoobbrraannççaa..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddee  NNoottiiffiiccaaççõõeess  oouu  AAvviissooss  ddee  CCoobbrraannççaass  ddeevvoollvviiddooss..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ccoomm  mmaaiioorreess  NNoottiiffiiccaaççõõeess  oouu  AAvviissooss  ddee  CCoobbrraannççaa,,  iiddeennttiiffiiccaannddoo  

oobbrriiggaaççõõeess  ee  ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

PPeerrmmiittiirr  ggeerraarr  aa  PPrrooggrraammaaççããoo  ddaass  AAççõõeess  FFiissccaaiiss  ppoossssiibbiilliittaannddoo  sseelleecciioonnaarr  aass  aattiivviiddaaddeess  

aa  sseerreemm  ffiissccaalliizzaaddaass,,  aa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddaa  ccaarrggaa  ddee  ttrraabbaallhhoo  eennttrree  oo  ccoorrppoo  ffiissccaall,,  aa  

eemmiissssããoo  ddee  aauuttoorriizzaaççããoo  ppaarraa  aaççããoo  ffiissccaall  ee  oo  rreeggiissttrroo  ddee  sseeuuss  rreessuullttaaddooss..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eellaabboorraaççããoo,,  aa  eemmiissssããoo  ee  oo  ccoonnttrroollee  ddee  AAuuttooss  ddee  IInnffrraaççããoo,,  ee  iimmppoossiiççããoo  ddee  

mmuullttaa  iinncclluuiinnddoo::  eennqquuaaddrraammeennttoo  lleeggaall,,  ddeessccrriiççããoo  ddee  ffaattooss,,  ccáállccuullooss  aauuttoommááttiiccooss  ddoo  

pprriinncciippaall  ee  aaccrréésscciimmooss  lleeggaaiiss  ee  eemmiissssããoo  ddee  tteerrmmooss  ddiivveerrssooss..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddooss  ffiissccaaiiss  ee  oouuttrrooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss,,  qquuee  ppaarrttiicciippaamm  ddoo  pprroocceessssoo  

ddee  ffiissccaalliizzaaççããoo..  

PPeerrmmiittiirr  aa  ddeeffiinniiççããoo  ppaarraammeettrriizzaaddaa  ddoo  rreeggiissttrroo  ddee  ooccoorrrrêênncciiaass  ddee  vviissiittaass,,  iinnddiiccaannddoo  ssee  aa  

ooccoorrrrêênncciiaa  ddeevveerráá  ggeerraarr  nnoottiiffiiccaaççããoo  oouu  nnããoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddoo  ddiiáárriioo  ddee  vviissiittaass  ddooss  ffiissccaaiiss,,  iinnffoorrmmaannddoo  ooss  ddaaddooss  ddoo  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  

ccoommoo  nnoommee,,  tteelleeffoonnee,,  CCEEPP,,  ddeessccrriiççããoo  ddoo  llooggrraaddoouurroo,,  nnúúmmeerroo,,  bbaaiirrrroo  ee  ooccoorrrrêênncciiaa  

ddaa  vviissiittaa..  
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PPeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrroollee  ddaass  nnoottiiffiiccaaççõõeess  rreeggiissttrraannddoo  ooss  pprraazzooss,,  oo  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  aa  aattiivviiddaaddee  

eeccoonnôômmiiccaa  ddaa  eemmpprreessaa  ffiissccaalliizzaaddaa,,  ttiippoo  ddaa  nnoottiiffiiccaaççããoo  ee  ssiittuuaaççããoo  ddaa  nnoottiiffiiccaaççããoo..  AA  

ssiittuuaaççããoo  ddeevvee  ccoonntteerr  ooss  sseegguuiinntteess  iitteennss::  aarrqquuiivvaaddaa,,  ddeevvoollvviiddaa,,  ssuubbssttiittuuííddaa,,  aatteennddiiddaa  

oouu  ccaanncceellaaddaa..  DDeevveerráá  ttaammbbéémm  rreeggiissttrraarr  oo  ccóóddiiggoo  ee  nnoommee  ddoo  ffiissccaall..  

PPeerrmmiittiirr  nnoo  ccoonnttrroollee  ddaa  nnoottiiffiiccaaççããoo  oo  rreeggiissttrroo  ddaass  lleeiiss  qquuee  oo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  eessttáá  iinnffrriinnggiinnddoo,,  

ppaarraa  qquuee  iissssoo  ppoossssaa  aaggiilliizzaarr  oo  pprroocceessssoo  ddee  aappuurraaççããoo  ddee  vvaalloorreess  ffuuttuurrooss  ee  ggeerraaççããoo  

ddooss  aauuttooss  ee  llaannççaammeennttoo  nnaa  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  FFiissccaall..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eemmiissssããoo  ee  oo  ccoonnttrroollee  ddee  NNoottiiffiiccaaççõõeess  FFiissccaaiiss  rreeggiissttrraannddoo  pprraazzooss  ddee  

ccuummpprriimmeennttoo  ddaa  oobbrriiggaaççããoo..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ccoomm  ppoossiiççããoo  ddee  aallvvaarrááss  ((ddee  eessttaabbeelleecciimmeennttoo  oouu  ccoonnssttrruuççããoo))  ccoonncceeddiiddooss,,  

ccoonntteennddoo  iinnffoorrmmaaççõõeess  ddoo  iinntteerreessssaaddoo,,  ddaattaa  ddee  ccoonncceessssããoo,,  ddaattaa  ddee  vvaalliiddaaddee  ee  

ssiittuuaaççããoo  ((vveenncciiddoo  ee  aa  vveenncceerr  eemm  ““xx””  ddiiaass))..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaass  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccoonnssttaanntteess  ddaa  NNoottaa  ddoo  PPrroodduuttoorr  RRuurraall..  

PPoossssuuiirr  iinntteeggrraaççããoo  ccoomm  oo  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  FFiissccaall  ppeerrmmiittiinnddoo  rreeggiissttrroo  ddoo  vvaalloorr  ddaa  

oobbrriiggaaççããoo  ccoonnssttiittuuííddaa  ee  sseeuuss  aaccrréésscciimmooss  lleeggaaiiss  ee  ddoo  nnúúmmeerroo  ddoo  pprroocceessssoo  ffiissccaall  

ppaarraa  ccaaddaa  AAuuttoo  ddee  IInnffrraaççããoo  ee  NNoottiiffiiccaaççããoo  FFiissccaall..  

EEmmiittiirr  eexxttrraattoo  ddee  aaççõõeess  ffiissccaaiiss  ppoorr  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  iinncclluuiinnddoo::  AAççõõeess  ffiissccaaiiss,,  ddaattaa  iinníícciioo  ee  

eenncceerrrraammeennttoo,,  nnúúmmeerroo  ddoo  pprroocceessssoo,,  sseerrvviiddoorr,,  ttiippoo  ddee  iinnffrraaççããoo  ee  iimmppoossttoo  aappuurraaddoo  ee  

aaccrréésscciimmooss  lleeggaaiiss..  

EEmmiittiirr  eexxttrraattoo  ddee  aaççõõeess  ffiissccaaiiss  ppoorr  ccoonnttaaddoorr,,  iinncclluuiinnddoo::  AAççõõeess  ffiissccaaiiss,,  ddaattaa  iinníícciioo  ee  

eenncceerrrraammeennttoo,,  nnúúmmeerroo  ddoo  pprroocceessssoo,,  sseerrvviiddoorr,,  ttiippoo  ddee  iinnffrraaççããoo  ee  iimmppoossttoo  aappuurraaddoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaa  aabbeerrttuurraa  ee  aauutteennttiiccaaççããoo  ddoo  LLiivvrroo  ddoo  IISSSS..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ccoomm  ttiippoo  ddee  iinnffrraaççõõeess  aappuurraaddaass  ppoorr  ttrriibbuuttoo  oouu  ccóóddiiggoo  ddee  aattiivviiddaaddee..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo,,  ssiinnttééttiiccoo  ee  aannaallííttiiccoo,,  ddaa  pprrooggrraammaaççããoo  ddaass  aaççõõeess  ffiissccaaiiss  ee  

aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddee  ssuuaa  eexxeeccuuççããoo..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaass  ddee  iinnssccrriiççããoo  eemm  ddíívviiddaa  aattiivvaa  ddooss  ttrriibbuuttooss  ee  oouuttrraass  rreecceeiittaass,,  vveenncciiddaass  ee  

nnããoo  ppaaggaass,,  rreeggiissttrraaddaass  nnoo  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  FFiissccaall,,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  lleeggiissllaaççããoo..  



LICITAÇÃO 
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PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaass  iinnssccrriiççõõeess  ddooss  llaannççaammeennttooss  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa..  

PPoossssuuiirr  ccoonnssuullttaass  aaooss  vvaalloorreess  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  ((vvaalloorr  pprriinncciippaall,,  mmuullttaa,,  jjuurrooss  ee  ccoorrrreeççããoo  

mmoonneettáárriiaa)),,  aaggrruuppaaddooss  ppoorr  ddiivveerrssooss  ccrriittéérriiooss::  ppoorr  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  ttrriibbuuttoo,,  aannoo  ddee  

iinnssccrriiççããoo,,  ssiittuuaaççããoo  ddaa  ddíívviiddaa  ee  oouuttrrooss..  

PPoossssiibbiilliittaarr  aa  eemmiissssããoo  ddaa  cceerrttiiddããoo  ddee  ddíívviiddaa  aattiivvaa  ee  ddaa  ppeettiiççããoo  ppaarraa  aajjuuiizzaammeennttoo,,  

aaggrruuppaannddoo  ttooddaass  aass  iinnssccrriiççõõeess  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  rreellaattiivvaass  aaoo  mmeessmmoo  ccoonnttrriibbuuiinnttee..  

AAttuuaalliizzaarr  ooss  ddaaddooss  rreeffeerreenntteess  àà  nnoovvaa  ssiittuuaaççããoo  ddoo  ddéébbiittoo  ddoo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  nnoo  CCoonnttaa  

CCoorrrreennttee  FFiissccaall..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaa  ddaattaa  ddee  eemmiissssããoo  ee  ddaa  ddaattaa  ddee  rreecceebbiimmeennttoo  ddoo  aavviissoo  ddaa  ddeecciissããoo  

ppaarraa  ccoonnttrroollee  ddoo  pprraazzoo  ddee  rreeccuurrssoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ppaarrcceellaammeennttoo  ddee  ddéébbiittooss  ee  aa  eemmiissssããoo  ddaass  gguuiiaass  ddee  rreeccoollhhiimmeennttoo  ddaass  ppaarrcceellaass,,  

bbeemm  ccoommoo  oo  rreeppaarrcceellaammeennttoo  ddee  ddéébbiittooss..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaass  ppaarraa  ggeerraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddee  aarrqquuiivvooss  eennttrree  oo  ffóórruumm  ee  aa  PPRREEFFEEIITTUURRAA  ppaarraa  

aattuuaalliizzaaççããoo  ddaass  ddiissttrriibbuuiiççõõeess  jjuuddiicciiaaiiss  ((aajjuuiizzaammeennttooss))..  

EEmmiittiirr  NNoottiiffiiccaaççããoo  ddee  IInnssccrriiççããoo  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  ee  ddaa  CCeerrttiiddããoo  ddee  EExxeeccuuttiivvoo  FFiissccaall,,  

ccoonnffoorrmmee  mmooddeelloo  ddaa  pprreeffeeiittuurraa..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eexxttrraaççããoo  ddee  ddaaddooss  nneecceessssáárriiooss  àà  ccoommppoossiiççããoo  ddoo  ddeennoommiinnaaddoo  lliivvrroo  ddee  DDíívviiddaa  

AAttiivvaa..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo,,  ppaarraa  ccaaddaa  eexxeerrccíícciioo,,  ddooss  ddéébbiittooss  iinnssccrriittooss  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  ddiissccrriimmiinnaannddoo::  

ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  ddaattaa  ddee  iinnssccrriiççããoo,,  vvaalloorr,,  oobbrriiggaaççããoo  aa  qquuee  ssee  rreeffeerree,,  eennqquuaaddrraammeennttoo  

lleeggaall  ee  ssiittuuaaççããoo  ((aajjuuiizzaaddaass  oouu  nnããoo))..  

EEmmiittiirr  rreellaattóórriioo  ddee  ssiittuuaaççããoo  ddee  aaddiimmppllêênncciiaa  oouu  iinnaaddiimmppllêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ààss  ccoobbrraannççaass  

eemmiittiiddaass  aa  ppaarrttiirr  ddaa  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  IInnssccrriittaa..  

PPeerrmmiittiirr  aa  iinntteeggrraaççããoo  ddooss  ddaaddooss  ccaaddaassttrraaiiss  ccoomm  SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaaççõõeess  GGeeooggrrááffiiccaass  

ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  VVáárrzzeeaa  GGrraannddee..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaass  ddee  iinnssccrriiççããoo  eemm  ddíívviiddaa  aattiivvaa  ddooss  ttrriibbuuttooss  ee  oouuttrraass  rreecceeiittaass,,  vveenncciiddaass  ee  

nnããoo  ppaaggaass,,  rreeggiissttrraaddaass  nnoo  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  FFiissccaall,,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  lleeggiissllaaççããoo..  



LICITAÇÃO 
 
N_________ 
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PPoossssuuiirr  mmóódduulloo  WWeebb  qquuee  ddeevveerráá  eessttaarr  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ssiinnccrroonniizzaaddoo  ccoomm  oo  ssiisstteemmaa  ddee  

RReecceeiittaass  MMuunniicciippaaiiss,,  ppaarraa  qquuee  ppoossssaa  vviiaabbiilliizzaarr  aa  ccoonnffeerrêênncciiaa  ddooss  ttrriibbuuttooss  ppaaggooss  oouu  

nnoo  ccaassoo  ddaa  eexxiissttêênncciiaa  ddee  ddéébbiittooss,,  ddeetteerrmmiinnaarr  eemm  qquuaaiiss  ccoonnddiiççõõeess  eesstteess  ssee  

eennccoonnttrraamm,,  ssee  eessttããoo  ppaarrcceellaaddooss,,  iinnssccrriittooss  eemm  ddíívviiddaa  aattiivvaa  oouu  oouuttrrooss  ccaassooss..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eemmiissssããoo  ddee  gguuiiaa  ddee  rreeccoollhhiimmeennttoo  nnoo  ppaaddrrããoo  FFEEBBRRAABBAANN..  

PPeerrmmiittiirr  aa  eemmiissssããoo  ddee  cceerrttiiddõõeess  mmuunniicciippaaiiss  eemm  ttrrêêss  ssiittuuaaççõõeess::  

• Certidão negativa de débito (para os casos de inexistência de débitos 
tributários em nome do contribuinte); 

• Certidão positiva com efeito negativo (quando conste em nome do contribuinte, 
débitos em aberto que ainda estejam com recurso em analise ou que estejam 
parcelados) e; 

•  Certidão positiva (para os casos de existência de débitos tributário). 

PPeerrmmiittiirr  aa  ccrriiaaççããoo  ee  ppaarraammeettrriizzaaççããoo  ddooss  ttiippooss  ddee  cceerrttiiddõõeess  mmuunniicciippaaiiss  eemmiittiiddaass,,  

ppeerrmmiittiinnddoo  qquuee  oo  tteexxttoo  aa  ccoonnssttaarr  nnaass  cceerrttiiddõõeess  mmuunniicciippaaiiss  sseejjaa  ddee  lliivvrree  

ddiiggiittaaççããoo  ee  aalltteerraaççããoo  ppeellaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  MMuunniicciippaall,,  sseennddoo  qquuee  ssoommeennttee  

ccoonnssttiittuuiirrããoo  ddaaddooss  ffiixxooss  oo  ttiippoo  ddee  cceerrttiiddããoo,,  rraazzããoo  ssoocciiaall//nnoommee  ddoo  ccoonnttrriibbuuiinnttee,,  

CCNNPPJJ//CCPPFF,,  iinnssccrriiççããoo  mmuunniicciippaall,,  ddaattaa  ddaa  eemmiissssããoo,,  ddaattaa  ddee  vvaalliiddaaddee  ee  ccóóddiiggoo  

ddee  ccoonnttrroollee..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccoonnttrroollee  ddee  aauutteennttiiccaaççããoo  eelleettrrôônniiccaa  ddooss  ddooccuummeennttooss  eemmiittiiddooss  ppeelloo  mmóódduulloo  

wweebb..  

MMaanntteerr  hhiissttóórriiccoo  ddaass  cceerrttiiddõõeess  eemmiittiiddaass,,  ccoomm  lliivvrree  ccoonnssuullttaa  ppeelloo  mmóódduulloo  WWEEBB;;  

OO  mmóódduulloo  WWEEBB  ddee  aatteennddiimmeennttoo  aa  eemmpprreessaass  ddeevveerráá  eessttaarr  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ssiinnccrroonniizzaaddoo  

ccoomm  oo  ssiisstteemmaa  ddee  RReecceeiittaass  MMuunniicciippaaiiss..  

DDeevveerráá  ppeerrmmiittiirr  qquuee  oo  eemmpprreessáárriioo  iinntteerreessssaaddoo  eemm  eeffeettiivvaarr  oo  ccaaddaassttrroo  nnoo  MMuunniiccííppiioo,,  

rreeaalliizzee  aauuttoo--ccaaddaassttrraammeennttoo  iinnffoorrmmaannddoo  aattrraavvééss  ddee  ccaammppooss  pprróópprriiooss::  RRaazzããoo  

SSoocciiaall,,  NNoommee  FFaannttaassiiaa,,  CCNNPPJJ,,  DDaattaa  ddee  AAbbeerrttuurraa,,  TTeelleeffoonnee,,  EEnnddeerreeççoo  

ccoommpplleettoo  ((LLooggrraaddoouurroo,,  nnúúmmeerroo,,  CCEEPP,,  bbaaiirrrroo))..  

DDeevveerráá  ppoossssiibbiilliittaarr  qquuee  oo  ccaaddaassttrraannttee  tteennhhaa  aa  ooppççããoo  ddee  iinnffoorrmmaarr  eennddeerreeççoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  

rreecceeppççããoo  ddee  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaass..  
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EExxiiggiirr  iinnffoorrmmaarr  aa  ddeessccrriiççããoo  ddaa  aattiivviiddaaddee..  

QQuuaannttoo  aaoo  aacceessssoo  nnoo  ssiisstteemmaa,,  ppeerrmmiittiirr  qquuee  oo  uussuuáárriioo  iinnffoorrmmee  sseeuu  ppeerrffiill,,  eexxiiggiinnddoo  aa  

iinnffoorrmmaaççããoo  ddee  sseeuu  ee--mmaaiill  ccoomm  ssuuaa  ddeevviiddaa  ccoonnffiirrmmaaççããoo,,  aalléémm  ddee  iinnffoorrmmaarr  aa  

sseennhhaa  aa  sseerr  uuttiilliizzaaddaa,,  ccoomm  ssuuaa  ddeevviiddaa  ccoonnffiirrmmaaççããoo..  

FFiinnaalliizzaaddoo  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo,,  ddeevveerráá  eessttaarr  ddiissppoonníívveell  ppaarraa  oo  AAddmmiinniissttrraaddoorr  aa  ffaaccuullddaaddee  nnoo  

ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnssoolliiddaarr,,  rreejjeeiittaarr,,  aattiivvaarr  oouu  ccaaddaassttrroo..  

PPaarraa  ooss  ccaaddaassttrrooss  aattiivvooss  oo  ssiisstteemmaa  ddeevveerráá  ppeerrmmiittiirr  qquuee  oo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  rreeqquuiissiittee  oo  AAllvvaarráá  

ddee  FFuunncciioonnaammeennttoo,,  eemmiittaa  aass  gguuiiaass  ddee  rreeccoollhhiimmeennttoo  ddeevviiddaa,,  ee  aappóóss  aa  

vvaalliiddaaççããoo  ddaass  iinnffoorrmmaaççõõeess,,  oo  pprróópprriioo  ccoonnttrriibbuuiinnttee  eemmiittaa  oo  AAllvvaarráá  ddee  

FFuunncciioonnaammeennttoo..  

DDeevveerráá  iinnffoorrmmaarr  oobbrriiggaattoorriiaammeennttee  ooss  ddaaddooss  ddaa  eemmpprreessaa  ccoommoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  CCNNPPJJ,,  

IInnssccrriiççããoo  EEssttaadduuaall,,  RRaazzããoo  SSoocciiaall,,  NNoommee  FFaannttaassiiaa,,  ee--mmaaiill,,  aattiivviiddaaddee  ppaarraa  

pprroocceeddeerr  oo  rreeccaaddaassttrraammeennttoo..  

DDeevveerráá  ppeerrmmiittiirr  qquuee  oo  eemmpprreessáárriioo  iinntteerreessssaaddoo  iinnffoorrmmee  oo  eennddeerreeççoo  aattrraavvééss  ddee  ccaammppooss  

pprróópprriiooss  ((LLooggrraaddoouurroo,,  nnúúmmeerroo,,  bbaaiirrrroo,,  CCoommpplleemmeennttoo))..  

OO  MMóódduulloo  WWEEBB  qquuee  ffaaççaa  iinntteeggrraaççããoo  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttããoo  ddee  RReecceeiittaa  ddeevveerráá  ppoossssuuiirr  

rreeccuurrssooss  ddee  aacceessssoo  ddooss  ccaarrttóórriiooss  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  iimmóóvveeiiss  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  

ccoonnssuullttaass  ee  eemmiissssããoo  ddee  gguuiiaass  ee  aauuttoorriizzaaççããoo,,  vviissaannddoo  aauuttoommaattiizzaarr  ee  ddaarr  

ttrraannssppaarrêênncciiaa  nnaass  ttrraannssaaççõõeess  iimmoobbiilliiáárriiaass..  

COMPRAS E LICITAÇÕES 

PPoossssuuiirr  ccaattáállooggoo  ddee  mmaatteerriiaaiiss  iinntteeggrraaddoo  ccoomm  ooss  ssiisstteemmaass  ddee  AAllmmooxxaarriiffaaddoo,,  PPaattrriimmôônniioo  ee  

FFrroottaa,,  ccoonntteennddoo  nnoo  mmíínniimmoo::  CCóóddiiggoo,,  DDeessccrriiççããoo  rreessuummiiddaa,,  DDeessccrriiççããoo  DDeettaallhhaaddaa,,  

RReellaacciioonnaammeennttoo  ccoomm  GGrruuppoo  ddee  MMaatteerriiaaiiss,,  UUnniiddaaddee  ddee  MMeeddiiddaa,,  TTiippoo  ((CCoonnssuummoo,,  

PPeerrmmaanneennttee  oouu  SSeerrvviiççoo))..  

PPeerrmmiittiirr  ccllaassssiiffiiccaarr  oo  pprroodduuttoo  ccoommoo::  EEssttooccáávveell,,  CCoonnttrroollaarr  VVaalliiddaaddee,,  CCoonnttrroollaarr  

LLoottee//VVaalliiddaaddee,,  PPeerreeccíívveell,,  BBeenneeffiicciiaaddoo;;  

PPeerrmmiittiirr  rreellaacciioonnaarr  aaoo  pprroodduuttoo  ooss  ccóóddiiggooss  ddee  ssuubb--eelleemmeennttoo  ddee  ddeessppeessaa  qquuee  eellee  ssee  

eennccaaiixxaa..  
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PPeerrmmiittiirr  iinnffoorrmmaarr  aa  nnoorrmmaa  ttééccnniiccaa  ddoo  pprroodduuttoo..  

PPoossssuuiirr  ccaaddaassttrroo  ddee  mmaarrccaass;;  

PPoossssuuiirr  ccaaddaassttrroo  ddee  uunniiddaaddee  ddee  mmeeddiiddaass  iinntteeggrraaddoo  ccoomm  ssiisstteemmaass  ddee  

MMaatteerriiaaiiss//AAllmmooxxaarriiffaaddoo,,  PPaattrriimmôônniioo  ee  FFrroottaass;;  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddaass  ccoommiissssõõeess  ddee  lliicciittaaççããoo,,  ccoonntteennddoo  nnoo  mmíínniimmoo::  TTiippooss  ddee  

CCoommiissssããoo  ((PPeerrmmaanneennttee,,  EEssppeecciiaall,,  SSeerrvviiddoorr  DDeessiiggnnaaddoo,,  LLeeiillooeeiirroo  ee  PPrreeggooeeiirroo)),,  DDaattaa  

ddee  IInníícciioo,,  DDaattaa  ddaa  PPoorrttaarriiaa,,  DDaattaa  ddee  EExxppiirraaççããoo,,  NNúúmmeerroo  ddoo  AAttoo  ddee  NNoommeeaaççããoo,,  DDaattaa  

ddee  PPuubblliiccaaççããoo,,  NNúúmmeerroo  ddaa  PPoorrttaarriiaa  ddee  CCrriiaaççããoo,,  NNúúmmeerroo  ddaa  PPoorrttaarriiaa  ddee  EExxttiinnççããoo,,  

NNoommee  ddoo  SSeerrvviiddoorr,,  FFuunnççããoo  ((PPrreessiiddeennttee,,  SSeeccrreettáárriioo,,  MMeemmbbrroo,,  SSuupplleennttee,,  LLeeiillooeeiirroo,,  

RReessppoonnssáávveell  TTééccnniiccoo,,  EEqquuiippee  ddee  AAppooiioo  ee  PPrreeggooeeiirroo))..  

PPoossssuuiirr  ccaaddaassttrroo  ddee  ffoorrnneecceeddoorreess  iinntteeggrraaddoo  ccoomm  oo  ssiisstteemmaa  CCoonnttáábbiill,,  

MMaatteerriiaaiiss//AAllmmooxxaarriiffaaddoo,,  PPaattrriimmôônniioo  ee  FFrroottaa  ccoonntteennddoo  nnoo  mmíínniimmoo  NNaattuurreezzaa  ((ppeessssooaa  

ffííssiiccaa  oouu  jjuurrííddiiccaa)),,  NNoommee//RRaazzããoo  SSoocciiaall,,  nnoommee  ffaannttaassiiaa,,  eennddeerreeççoo  ccoommpplleettoo,,  

CCPPFF//CCNNPPJJ,,  iinnssccrriiççããoo  eessttaadduuaall,,  RRGG,,  TTiippoo  ((MMEE,,  EEPPPP  ee  OOuuttrrooss)),,  FFiilliiaaiiss,,  SSóócciiooss,,  

CCoonnttaass  bbaannccáárriiaass  ((ppoossssiibbiilliittaannddoo  mmaaiiss  ddee  uummaa)),,  ttiippooss  ddee  mmaatteerriiaaiiss  ffoorrnneecciiddooss  

PPoossssiibbiilliittaarr  oo  ccaaddaassttrroo  ddee  ttooddooss  ooss  ddooccuummeennttooss  ppaarraa  uuttiilliizzaaççããoo  nnoo  CCRRCC  oouu  HHaabbiilliittaaççããoo  

eemm  uumm  pprroocceessssoo,,  iiddeennttiiffiiccaannddoo  ssee  eessssee  ddooccuummeennttoo  éé  uummaa  cceerrttiiddããoo  oouu  nnããoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrroo  ddoo  CCRRCC  ddooss  ffoorrnneecceeddoorreess,,  iinnffoorrmmaannddoo  nnoo  mmíínniimmoo  aa  ddaattaa  ddoo  ccaaddaassttrroo,,  

ddaattaa  ddoo  vveenncciimmeennttoo,,  oobbjjeettoo  ssoocciiaall,,  ooss  ddooccuummeennttooss  ccoonnssttaanntteess  ddoo  cceerrttiiffiiccaaddoo  ccoomm  aass  

ddaattaass  ddee  vvaalliiddaaddee  ee  ddee  eennttrreeggaa..  

PPoossssuuiirr  mmoodduulloo  WWEEBB  ppaarraa  ccoonnssuullttaa  ddoo  ccaaddaassttrroo  ddee  ffoorrnneecceeddoorreess  ccoomm  aa  eemmiissssããoo  ddee  

cceerrttiiddããoo  CCRRCC  ccoomm  aa  rreellaaççããoo  ddaass  cceerrttiiddõõeess  vviinnccuullaaddaass  ee  ssuuaass  rreessppeeccttiivvaass  ddaattaass  ddee  

vvaalliiddaaddee..  

MMaanntteerr  hhiissttóórriiccoo  ddaass  ssaannççõõeess  ee  ppeennaalliiddaaddeess  iimmppoossttaass  aaooss  ffoorrnneecceeddoorreess  iinnffoorrmmaannddoo  ddaattaa  

iinniicciiaall,,  ddaattaa  ffiinnaall  ee  mmoottiivvoo..  

PPeerrmmiittiirr  oo  rreeggiissttrroo  ddaass  rreeqquuiissiiççõõeess  ddee  ccoommpprraass  iinnffoorrmmaannddoo  aa  UUnniiddaaddee  GGeessttoorraa,,  FFiicchhaa  ddee  

ddoottaaççããoo,,  CCeennttrroo  ddee  CCuussttoo  ((vviinnccuullaaddoo  àà  ffiicchhaa  ddee  ddoottaaççããoo)),,  AApplliiccaaççããoo  ((vviinnccuullaaddaa  àà  

ffiicchhaa  ddee  ddoottaaççããoo)),,  DDeessttiinnoo,,  OObbsseerrvvaaççããoo,,  JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ee  LLooccaall  ddee  EEnnttrreeggaa;;  



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

90

PPoossssiibbiilliittaarr  vviiaa  tteellaa  ddee  ssoolliicciittaaççããoo  ddee  ccoommpprraass,,  ccoonnssuullttaa  aaoo  ssaallddoo  ddee  ddoottaaççããoo  rreeffeerreennttee  àà  

ffiicchhaa  ddee  ddoottaaççããoo  iinnffoorrmmaaddaa,,  ddeemmoonnssttrraannddoo  iinntteeggrraaççããoo  ccoomm  oo  ssiisstteemmaa  ccoonnttáábbiill..  

DDeemmoonnssttrraarr  aa  ccaaddaa  iitteemm  rreeggiissttrraaddoo  ooss  ddaaddooss  ddaa  uullttiimmaa  ccoommpprraa,,  iinnffoorrmmaannddoo::  FFoorrnneecceeddoorr,,  

VVaalloorr  PPaaggoo  ee  DDaattaa  ddaa  aaqquuiissiiççããoo;;  

PPoossssiibbiilliittaarr  ddiiggiittaaççããoo  ddee  oobbsseerrvvaaççããoo  ppaarraa  ccaaddaa  iitteemm  rreeggiissttrraaddoo;;  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  ccóóppiiaa  ddee  iitteennss  ddee  ssoolliicciittaaççããoo,,  eevviittaannddoo  rreeddiiggiittaaççããoo  eemm  ssoolliicciittaaççõõeess  ddee  

iigguuaall  tteeoorr;;  

PPoossssuuiirr  nnaa  tteellaa  ddee  ssoolliicciittaaççããoo  ddee  ccoommpprraass  rreeggiissttrroo  ddoo  nnúúmmeerroo  ddee  ccoottaaççããoo  ee  ddee  pprroocceessssoo  

qquuee  eessssaa  ssoolliicciittaaççããoo  ffooii  uuttiilliizzaaddaa,,  bbeemm  ccoommoo  aa  ssiittuuaaççããoo  ddeessssee  pprroocceessssoo;;  

PPoossssuuiirr  ccaammppooss  iinnffoorrmmaattiivvooss  ppaarraa  vviissuuaalliizzaaççããoo  ddoo  vvaalloorr  ttoottaall  ddaa  ssoolliicciittaaççããoo  ((ccoomm  bbaassee  nnoo  

vvaalloorr  ddee  uullttiimmaa  ccoommpprraa)),,  qquuaannttiiddaaddee  ddee  iitteennss,,  uussuuáárriioo  ggeerraaddoorr  ddaa  ssoolliicciittaaççããoo  ee  ddaattaa  

ddaa  ggeerraaççããoo..  

PPeerrmmiittiirr  iinnffoorrmmaarr  oo  ggrruuppoo  ddee  iitteennss  ppaarraa  ssoolliicciittaaççããoo,,  ffiillttrraannddoo  ssoommeennttee  iitteennss  qquuee  eesstteejjaamm  

ccllaassssiiffiiccaaddooss  nneessssee  ggrruuppoo..  

PPoossssiibbiilliittaarr  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ddee  rroottiinnaa  ddee  aapprroovvaaççããoo  ddee  ssoolliicciittaaççõõeess,,  ee  ccaassoo  uuttiilliizzaarr  

ddiissppoonniibbiilliizzaarr  ppaarraa  uussoo  eemm  ccoottaaççããoo  oouu  pprroocceessssoo  ssoommeennttee  ssee  aa  mmeessmmaa  eessttiivveerr  

aapprroovvaaddaa..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  ccoottaaççããoo  ddee  pprreeççooss  iinnddeeppeennddeennttee  ddaa  rroottiinnaa  ddee  pprroocceessssooss,,  rreeggiissttrroo  aa  

ddaattaa  ddaa  ccoottaaççããoo,,  ddaattaa  ddee  eexxppiirraaççããoo,,  ddeessccrriiççããoo  ddaa  ccoottaaççããoo  ((oobbjjeettoo)),,  ccoonnddiiççããoo  ddee  

ppaaggaammeennttoo  pprreetteennddiiddaa,,  ccoonnddiiççããoo  ddee  eennttrreeggaa  pprreetteennddiiddaa..    

PPeerrmmiittiirr  oo  aaggrruuppaammeennttoo  ddee  vváárriiaass  ssoolliicciittaaççõõeess  ccoonnssoolliiddaannddoo  ooss  pprroodduuttooss  ddee  iigguuaall  tteeoorr  ee  

ssoommaannddoo  aass  qquuaannttiiddaaddeess,,    

RReeaalliizzaarr  aa  ccllaassssiiffiiccaaççããoo  ddaa  ccoottaaççããoo  ee  ppeerrmmiittiirr  aa  ccoonnssuullttaa  iiddeennttiiffiiccaannddoo  ooss  ffoorrnneecceeddoorreess  

vveenncceeddoorreess  ddee  ccaaddaa  pprroodduuttoo..  

IIddeennttiiffiiccaarr  nnaa  tteellaa  ddee  rreessuullttaaddoo  ooss  iitteennss  eemmppaattaaddooss..  

PPoossssuuiirr  rroottiinnaa  ddee  aapprroovvaaççããoo  ddaa  ccoottaaççããoo  iiddeennttiiffiiccaannddoo  ooss  ddaaddooss  ddaa  ccoottaaççããoo  ee  

ppoossssiibbiilliittaannddoo  ddiiggiittaarr  ppaarreecceerreess  qquuee  ddeevveerrããoo  sseerr  vviissuuaalliizzaaddooss  nnaa  tteellaa  ddee  ccoottaaççããoo..  
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RReeggiissttrraarr  ooss  pprroocceessssooss  lliicciittaattóórriiooss  ee  ccoommpprraass  iiddeennttiiffiiccaannddoo::  nnúúmmeerroo  ddoo  pprroocceessssoo,,  oobbjjeettoo,,  

rreeqquuiissiiççõõeess  ddee  ccoommpprraa  aa  aatteennddeerr,,  aa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  lliicciittaaççããoo  oouu  ttiippoo  ddee  ccoommpprraa  ee  

ddaattaass  ddoo  pprroocceessssoo,,  ppeerrmmiittiinnddoo  nnaa  iinncclluussããoo  ddee  uumm  pprroocceessssoo  lliicciittaattóórriioo,,  nnoo  mmíínniimmoo,,  aa  

pprreevviissããoo  ddee  eennttrraaddaa  ddaass  sseegguuiinntteess  iinnffoorrmmaaççõõeess::  DDaattaa  ddee  iinniicciioo  ddoo  pprroocceessssoo  

((ddiiggiittaaççããoo))  ee  ddaattaa  ddee  aabbeerrttuurraa  ee  LLooccaall,,  hhoorráárriioo  ee  pprraazzoo  ffiinnaall  ddee  eennttrreeggaa  ddaass  

pprrooppoossttaass;;  

PPeerrmmiittiirr  aaggrruuppaarr  vváárriiaass  ssoolliicciittaaççõõeess  ddee  mmaatteerriiaaiiss//sseerrvviiççooss  oobbjjeettiivvaannddoo  ccoommpprraass  ccoomm  

mmeellhhoorreess  pprreeççooss  ee  pprraazzooss  ddee  ppaaggaammeennttooss;;    

PPeerrmmiittiirr  uuttiilliizzaarr  uummaa  ccoottaaççããoo  nnoo  pprroocceessssoo,,  uuttiilliizzaannddoo  aass  ssoolliicciittaaççõõeess  ddeessssaa  ccoottaaççããoo  sseemm  

aa  nneecceessssiiddaaddee  ddee  rreeddiiggiittaaççããoo,,  ppoossssiibbiilliittaarr  ppaarraa  ccoommpprraass  ddiirreettaass  uuttiilliizzaarr  ooss  vvaalloorreess  

ccoottaaddooss..  

PPoossssiibbiilliittaarr  iinnffoorrmmaarr  aass  ffiicchhaass  ddee  ddoottaaççõõeess  oorrççaammeennttáárriiaass  qquuee  sseerrããoo  oonneerraaddaass  ccoomm  aass  

ddeessppeessaass  ddoo  pprroocceessssoo,,  ccoomm  ooppççããoo  ddee  eeffeettuuaarr  aa  rreesseerrvvaa  ddee  ddoottaaççããoo  oorrççaammeennttáárriiaa  

nnoo  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  PPúúbblliiccaa  ee  TTeessoouurraarriiaa,,  ddeemmoonnssttrraannddoo  aa  iinntteeggrraaççããoo  

eennttrree  ooss  ssiisstteemmaass;;  

PPoossssiibbiilliittaarr  rreeggiissttrraarr  ee  jjuullggaarr  pprroocceessssooss  ppoorr  lloottee..  

PPoossssiibbiilliittaarr  rreeggiissttrraarr  ooss  ddooccuummeennttooss  oobbrriiggaattóórriiooss  ddoo  pprroocceessssoo  qquuee  sseerrããoo  uuttiilliizzaaddooss  nnoo  

mmoommeennttoo  ddaa  hhaabbiilliittaaççããoo;;  

RReeggiissttrraarr  ee  ccllaassssiiffiiccaarr  ttooddaass  aass  pprrooppoossttaass  iiddeennttiiffiiccaannddoo  ooss  eemmppaatteess  ooccoorrrriiddooss..  

IInntteeggrraarr  ccoomm  aa  EExxeeccuuççããoo  OOrrççaammeennttáárriiaa  ddiissppoonniibbiilliizzaannddoo  ttooddooss  ooss  ddaaddooss  nneecceessssáárriiooss  

ppaarraa  eeffeettiivvaaççããoo  ddaa  nnoottaa  ddee  eemmppeennhhoo  eevviittaannddoo  rreeddiiggiittaaççããoo;;  

PPoossssiibbiilliittaarr  ccoonnssuullttaa  aaoo  rreessuullttaaddoo  ddoo  pprroocceessssoo  iiddeennttiiffiiccaannddoo  ppoorr  ffoorrnneecceeddoorr  ddooss  iitteennss  qquuee  

ccaaddaa  uumm  vveenncceeuu  bbeemm  ccoommoo  ppeerrmmiittiirr  aa  ccoonnssuullttaa  aaooss  eemmppeennhhooss  ddeesssseess  pprroocceessssooss..  

PPoossssiibbiilliittaarr  rreeggiissttrraarr  ooss  ccoonnttrraattooss  ddee  ccaaddaa  ffoorrnneecceeddoorr  iinnffoorrmmaannddoo  nnoo  mmíínniimmoo::  NNúúmmeerroo  ddoo  

ccoonnttrraattoo,,  ffoorrnneecceeddoorr,,  vvaalloorr  ddoo  ccoonnttrraattoo,,  vviiggêênncciiaa,,  ttiippoo  ddee  ccoonnttrraattoo,,  oorriiggeemm  ddooss  

rreeccuurrssooss..    

DDiissppoonniibbiilliizzaarr  rroottiinnaa  ddee  ccoonnttrroollee  ddee  eennttrreeggaass  ppaarrcceellaaddaass,,  iiddeennttiiffiiccaannddoo  aa  qquuaannttiiddaaddee  

aaddqquuiirriiddaa,,  aa  qquuaannttiiddaaddee  ssoolliicciittaaddaa  ee  ssaallddoo  rreemmaanneesscceennttee  bbeemm  ccoommoo  aa  qquuaannttiiddaaddee  



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

92

ddooss  pprroodduuttooss  qquuee  ffoorraamm  eennttrreegguueess  nnoo  aallmmooxxaarriiffaaddoo,,  ddeemmoonnssttrraannddoo  iinntteeggrraaççããoo  

eennttrree  ooss  ssiisstteemmaass  ee  ccoommpprraass  ee  aallmmooxxaarriiffaaddoo..  

PPeerrmmiittiirr  rreeaalliizzaarr  eeqquuiillííbbrriioo  eeccoonnôômmiiccoo  ffiinnaanncceeiirroo..  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrroo  ddee  pprroocceessssooss  qquuee  uullttrraappaassssaamm  oo  eexxeerrccíícciioo  ccoorrrreennttee..  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrraarr  aass  pprroorrrrooggaaççõõeess  ee  aaddiittiivvooss,,  iinntteeggrraannddoo  ccoomm  aa  eexxeeccuuççããoo  oorrççaammeennttáárriiaa  

eeffeettuuaannddoo  aa  rreesseerrvvaa  ddee  ddoottaaççããoo  ee  eennvviiaannddoo  ddaaddooss  ppaarraa  eeffeettiivvaaççããoo  ddaa  nnoottaa  ddee  

eemmppeennhhoo  eevviittaannddoo  rreeddiiggiittaaççããoo..  

DDiissppoonniibbiilliizzaarr  aapplliiccaattiivvoo  pprróópprriioo  oonnddee  oo  ffoorrnneecceeddoorr,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  uumm  aarrqquuiivvoo  ggeerraaddoo  ppeelloo  

ssiisstteemmaa,,  ccoonnssiiggaa  ddiiggiittaarr  ooss  vvaalloorreess  ee  mmaarrccaass  ddee  ssuuaa  pprrooppoossttaa  bbeemm  ccoommoo  ggeerraarr  

aarrqquuiivvoo  ddee  rreettoorrnnoo  ppaarraa  qquuee  nnoo  ddiiaa  ddoo  cceerrttaammee  eessttee  ppoossssaa  sseerr  iimmppoorrttaaddoo  ppeelloo  

ssiisstteemmaa  ddee  ccoommpprraass  ee  lliicciittaaççõõeess  vviissaannddoo  mmaaiioorr  aaggiilliiddaaddee  ee  sseegguurraannççaa  nnoo  cceerrttaammee..  

DDiissppoonniibbiilliizzaarr  jjuunnttoo  aaoo  aapplliiccaattiivvoo  rreellaattóórriioo  ddee  pprrooppoossttaa  ccoommeerrcciiaall..  

PPoossssiibbiilliittaarr  rreeggiissttrroo  ddee  pprroocceessssooss  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  pprreeççooss,,  nnããoo  oobbrriiggaannddoo  rreesseerrvvaa  ddee  

ddoottaaççããoo  nnoo  mmoommeennttoo  ddaa  ffoorrmmaalliizzaaççããoo  ddoo  pprroocceessssoo  ee  ccoonnffoorrmmee  ccoomm  aa  lleeggiissllaaççããoo  

vviiggeennttee..  

LLiimmiittaarr  pprroocceessssooss  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  pprreeççooss  aass  mmooddaalliiddaaddeess  pprreevviissttaass  nnaa  lleeggiissllaaççããoo  vviiggeennttee..  

CCaaddaassttrroo  ddee  aattaass,,  ccoonntteennddoo  nnoo  mmíínniimmoo::  AAnnoo  ddaa  AAttaa,,  NNúúmmeerroo  ddaa  aattaa,,  ddaattaa  ddee  aabbeerrttuurraa,,  

ddaattaa  ddee  eexxppiirraaççããoo  ee  ffoorrnneecceeddoorr  ddeetteennttoorr  ddaa  aattaa..  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrraarr  ooss  ppeeddiiddooss  ddee  aattaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  pprreeççoo..  

EEffeettiivvaaççããoo  ddaass  ccoommpprraass  ((AAFF//OOSS)),,  ccoonnttrroollaannddoo  aa  ddaattaa  lliimmiittee  ddaa  aattaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  pprreeççooss..  

EEffeettiivvaaççããoo  ddaa  rreesseerrvvaa  ddee  ddoottaaççããoo  nnoo  mmoommeennttoo  ddaa  ccoommpprraa;;  

IInntteeggrraarr  ccoomm  aa  EExxeeccuuççããoo  OOrrççaammeennttáárriiaa  ddiissppoonniibbiilliizzaannddoo  ttooddooss  ooss  ddaaddooss  nneecceessssáárriiooss  

ppaarraa  eeffeettiivvaaççããoo  ddaa  nnoottaa  ddee  eemmppeennhhoo  eevviittaannddoo  rreeddiiggiittaaççããoo;;  

CCoonnttrroollee  ddee  mmaatteerriiaaiiss  aaddqquuiirriiddooss  ppeelloo  ssiisstteemmaa,,  iiddeennttiiffiiccaannddoo  aa  qquuaannttiiddaaddee  iinniicciiaallmmeennttee  

lliicciittaaddaa,,  aa  qquuaannttiiddaaddee  ssoolliicciittaaddaa  ee  ssaallddoo  aattuuaall,,  bbeemm  ccoommoo  aa  qquuaannttiiddaaddee  ddooss  

pprroodduuttooss  eennttrreegguueess  nnoo  aallmmooxxaarriiffaaddoo,,  ddeemmoonnssttrraannddoo  iinntteeggrraaççããoo  eennttrree  ooss  ssiisstteemmaass  

ddee  rreeggiissttrroo  ddee  pprreeççooss  ee  aallmmooxxaarriiffaaddoo//mmaatteerriiaaiiss;;  
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PPeerrmmiittiirr  oo  ccaaddaassttrraammeennttoo  ddooss  rreepprreesseennttaanntteess  ccrreeddeenncciiaaddooss  ppeellooss  ffoorrnneecceeddoorreess;;  

CCllaassssiiffiiccaarr  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ooss  pprrooppoonneenntteess  ccoomm  bbaassee  nnooss  IInncc..  VVIIIIII  ee  IIXX  ddoo  aarrtt..  44ºº  ddaa  LLeeii  

FFeeddeerraall  nn..ºº  1100..552200//22000022;;  

EExxeeccuuttaarr  oo  rreeggiissttrroo  ee  aa  oorrddeennaaççããoo  ddaass  pprrooppoossttaass  eessccrriittaass,,  iiddeennttiiffiiccaannddoo  ooss  iitteennss  

eemmppaattaaddooss  ppaarraa  aapplliiccaaççããoo  ddoo  ddeesseemmppaattee;;  

RReeggiissttrraarr  aa  ddeessccllaassssiiffiiccaaççããoo  ddee  lliicciittaanntteess;;  

RReeggiissttrraarr  oo  ddeessccrreeddeenncciiaammeennttoo  ddee  rreepprreesseennttaanntteess;;  

PPeerrmmiittiirr  qquuee  oo  uussuuáárriioo  iinnffoorrmmee  oo  vvaalloorr  ddee  ddeeccrréésscciimmoo,,  ppooddeennddoo  sseerr  oo  rreessppeeccttiivvoo  eemm  vvaalloorr  

oouu  ppoorrcceennttaaggeemm;;  

RReeggiissttrraarr  llaanncceess;;  

NNããoo  ppeerrmmiittiirr  llaanncceess  ffoorraa  ddee  oorrddeemm;;  

PPoossssiibbiilliittaarr  SSuussppeennssããoo//RReeaattiivvaaççããoo  ddoo  PPrreeggããoo;;  

PPoossssiibbiilliittaarr  SSuussppeennssããoo//RReeaattiivvaaççããoo  ddoo  IItteemm;;  

RReeggiissttrraarr  ee  DDeemmoonnssttrraarr  eemm  tteellaa  ee  eemm  tteemmppoo  rreeaall  ttooddaass  aass  ooccoorrrrêênncciiaass//llaanncceess  ddoo  pprreeggããoo;;  

AAtteennddeerr  aass  eessppeecciiffiiccaaççõõeess  ddaa  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nn..ºº  112233//22000066  ccoomm  rreellaaççããoo  ààss  MMEE’’ss  ee  

EEPPPP’’ss;;  

PPeerrmmiittiirr  rreeggiissttrraarr  pprreeggããoo  ppoorr  lloottee;;  

RReeggiissttrraarr  aa  iinnaabbiilliittaaççããoo  ddee  ffoorrnneecceeddoorreess,,  ccoonnvvooccaannddoo  ooss  ffoorrnneecceeddoorreess  rreemmaanneesscceenntteess  

ppaarraa  nneeggoocciiaaççããoo;;  

PPoossssiibbiilliittaarr  aalltteerraaççããoo  ddee  vvaalloorr  ddiiggiittaaddoo  eerrrroonneeaammeennttee  ppeellaa  eeqquuiippee  ddee  aappooiioo,,  rreeffaazzeennddoo  aa  

ccllaassssiiffiiccaaççããoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee..  

EEllaabboorraarr  aattaa  ddee  sseessssããoo  ddee  pprreeggããoo  ccoomm  ddeemmoonnssttrraattiivvoo  ddee  llaanncceess;;  

EEmmiittiirr  oo  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  rreeggiissttrroo  ccaaddaassttrraall  ddee  ffoorrnneecceeddoorreess;;  
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PPeerrmmiittiirr  aa  ccoonnssuullttaa,,  ppoorr  nnuummeerroo  CCNNPPJJ  oouu  CCPPFF,,  vviiaa  iinntteerrnneett  ddoo  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  rreeggiissttrroo  

ccaaddaassttrraall  ddee  ffoorrnneecceeddoorr  ee  ssuuaa  iimmpprreessssããoo  ccoomm  aa  rreellaaççããoo  ee  vvaalliiddaaddee  ddaass  cceerrttiiddõõeess..  

CCaattáállooggoo  ddee  iitteennss;;  

EEttiiqquueettaass  ppaarraa  mmaallaa  ddiirreettaa;;  

MMaappaa  ccoommppaarraattiivvoo  ddee  pprreeççooss;;  

CCoommpprroovvaannttee  ddee  eennttrreeggaa  ddee  eeddiittaall;;  

SSoolliicciittaaççããoo  ddee  ccoommpprraass;;  

SSoolliicciittaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss;;  

PPeeddiiddoo  ddee  ccoottaaççããoo;;  

OOrrddeemm  ddee  EEmmppeennhhoo;;  

AAuuttoorriizzaaççããoo  ddee  FFoorrnneecciimmeennttoo;;  

OOrrddeemm  ddee  SSeerrvviiççoo;;  

RReellaaççããoo  ddee  ccoonnttrraattooss  vviiggeenntteess;;  

RReellaaççããoo  ddee  ccoonnttrraattooss  aa  vveenncceerr  nnoo  mmêêss;;  

RReellaaççããoo  ddee  ccoonnttrraattooss  aa  vveenncceerr  nnoo  ppeerrííooddoo;;  

RReellaaççããoo  ddee  ccoonnttrraattooss  ppoorr  ffoorrnneecceeddoorr;;  

EEmmiittiirr  AAttaa  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  PPrreeççooss;;  

PPoossssiibbiilliittaarr  oo  rreeggiissttrroo  ddee  ssoolliicciittaaççõõeess  ddee  ccoommpprraass  ee  sseerrvviiççooss  eemm  uumm  aapplliiccaattiivvoo  WWeebb  ppaarraa  

uussoo  eemm  sseettoorreess  llooccaalliizzaaddooss  ffoorraa  ddoo  ppaassssoo  mmuunniicciippaall,,  sseennddoo  ttoottaallmmeennttee  iinntteeggrraaddoo  

ccoomm  oo  ssiisstteemmaa,,  oonnddee  uummaa  ssoolliicciittaaççããoo  qquuee  sseejjaa  vviissuuaalliizzaaddaa  eemm  uumm  sseejjaa  vviissuuaalliizzaaddaa  

nnoo  oouuttrroo..  EEssssee  aapplliiccaattiivvoo  ddeevveerráá  tteerr  iinntteeggrraaççããoo  ccoomm  oo  ssiisstteemmaa  ddee  eexxeeccuuççããoo  

oorrççaammeennttáárriiaa  aa  ffiimm  ddee  oo  uussuuáárriioo  ccoonnssuullttaarr  oo  ssaallddoo  ddee  ddoottaaççããoo  ppaarraa  aa  ffiicchhaa  uuttiilliizzaaddaa  

nnaa  ssoolliicciittaaççããoo..  
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PPoossssiibbiilliittaarr  ccoonnssuullttaa  aaoo  SSIICCAAFF  aa  ppaarrttiirr  ddoo  ssiisstteemmaa  ddee  ccoommpprraass  ee  lliicciittaaççõõeess,,  ccoomm  bbaassee  nnoo  

CCPPFF//CCNNPPJJ  ddee  ffoorrnneecceeddoorreess  ccaaddaassttrraaddooss  nnoo  ssiisstteemmaa..  

PPoossssiibbiilliittaarr  oo  eennvviioo  ddee  ee--mmaaiill  ppaarraammeettrriizzáávveell  ccoomm  ddaaddooss  ddaa  ccoottaaççããoo  sseemm  aauuxxíílliioo  ddee  

ssooffttwwaarree  eexxtteerrnnoo,,  ppaarraa  ffoorrnneecceeddoorreess  iinnddiiccaaddooss  nnaa  ccoottaaççããoo  ddee  pprreeççooss,,  ppoossssiibbiilliittaannddoo  

qquuee  oo  ffoorrnneecceeddoorr  rreeggiissttrree  eemm  uummaa  ppáággiinnaa  WWeebb  ooss  vvaalloorreess  ddee  sseeuuss  pprroodduuttooss,,  

iimmpprriimmiinnddoo  aaoo  ffiinnaall  uumm  rreellaattóórriioo  ddaa  ccoottaaççããoo  pprreeeenncchhiiddaa;;    

PPoossssuuiirr  rreeccuurrssooss  ppaarraa  aanneexxaarr,,  ccoonnssuullttaarr,,  iimmpprriimmiirr  ee  eexxppoorrttaarr  ddooccuummeennttooss  ddiiggiittaalliizzaaddooss  

rreeffeerreennttee  aaooss  pprroocceessssooss  ddee  ccoommpprraass,,  lliicciittaaççõõeess  ee  ccoonnttrraattooss,,  nnoo  ffoorrmmaattoo  PPDDFF..  

aa..  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  

6.8.1. Possuir catálogo de itens permanentes; 

6.8.2. Possuir cadastro de marcas;  

6.8.3. Possuir cadastro de unidade de medida integrado com os sistemas de compras, 

materiais/almoxarifado e frota;  

6.8.4. Possuir cadastro de fornecedores integrado com o sistema Contábil, 

Materiais/Almoxarifado, Compras e Licitações e Frota contendo no mínimo 

Natureza (pessoa física ou jurídica), Nome/Razão Social, nome fantasia, 

endereço completo, CPF/CNPJ, inscrição estadual, RG, Tipo (ME, EPP e 

Outros);  

6.8.5. Permitir o controle dos bens patrimoniais;  

6.8.6. Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos 

da administração pública; 

6.8.7. Possuir rotinas de reavaliação, correção, depreciação, baixa, melhoria, 

transferência de bens e incorporação de bens;  

6.8.8. Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais de 

forma histórica; 

6.8.9. Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo 

(setorial) dos bens  

6.8.10. Controlar a agregação e desagregação de componentes ao bem principal;  

6.8.11. Permitir o registro pelo responsável da conformidade ao inventário;  

6.8.12. Emitir relatório do inventário dos bens por setor e por responsável; 

6.8.13. Emitir relatório de bens em inventário, informando: Localizados e pertencentes 

ao setor, Não localizados;  
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6.8.14. Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo 

anterior, entradas, saídas e saldo atual;  

6.8.15. Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas 

pertencentes a outro setor, durante o inventário; 

6.8.16. Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação e 

baixa);  

6.8.17. Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, 

localização e natureza;  

6.8.18. Permitir realizar o controle dos acervos municipais;  

6.8.19. Possuir relatório de bens incorporados;  

6.8.20. Possuir relatório de bens desincorporados;  

6.8.21. Realizar inventário de bens por centro de custo, dependência e Unidade 

Gestora; 

6.8.22. Permitir gerenciar bens não localizados; 

6.8.23. Possuir relação de bens reavaliados;  

6.8.24. Emitir demonstrativo de incorporação e baixa; 

6.8.25. Permitir inserir a imagem do bem no cadastro;  

6.8.26. Permitir a alteração da plaqueta quando houver transferência entre Gestoras; 

6.8.27. Permitir controle de aprovação do responsável ao transferir bens;  

6.8.28. Permitir a emissão do termo de guarda e responsabilidade ao gravar o Bem; 

6.8.29. Permitir a geração de plaqueta por unidade gestora; 

6.8.30. Permitir a geração da plaqueta por classe ou seqüencial;  

6.8.31. Permitir o controle de usuários por unidade gestora;  

6.8.32. Permitir o registro de portarias e atas;  

6.8.33. Permitir o registro e associação das características ao bem;  

6.8.34. Permitir o controle de bens alugados;  

6.8.35. Permitir a emissão e parametrização de etiquetas de controle para bens 

alugados; 

6.8.36. Permitir a exclusão de bens por intervalo;  

6.8.37. Emitir no mínimo os seguintes gráficos:  

• Percentual de bens incorporados e desincorporados;  

• Total em valor de bens incorporados e desincorporados;  

• Bens por centro de custo;  
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• Percentual de bens por tipo de aquisição. 

6.8.38. Manter controle sobre o vencimento dos prazos de garantia do fabricante. 

6.8.39. Manter controle sobre os bens com seguro vencido. 

6.8.40. Permitir configurar identificação automática de bens com garantia e/ou seguros a 

vencer. 

6.8.41. Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens 

para auxiliar na gestão patrimonial. 

6.8.42. Permitir a impressão de etiquetas de controle patrimonial em código de barras 

para leitura ótica. 

6.8.43. Possuir rotina de fechamento por período, impossibilitando assim alterações em 

meses já fechados. 

6.8.44. Permitir a incorporação de bens a partir de lançamento de itens permanentes no 

sistema de materiais. 

6.8.45. Permitir estornar uma baixa ou reincorporar um bem já baixado. 

6.8.46. Permitir a importação de arquivos texto e imagens referentes a listagens 

patrimoniais. 

 
6.9. GESTÃO DE ALMOXARIFADO 

 
6.9.1. Possuir catálogo de itens, contemplando grupos e tipos de itens de materiais e 

serviços; 

6.9.2. Possuir cadastro de unidade de medida integrado com sistemas de compras, 

patrimônio e frota;  

6.9.3. Possuir cadastro de fornecedores integrado com o sistema Contábil, 

Compras/Licitações, Patrimônio e Frota contendo no mínimo Natureza(pessoa 

física ou jurídica), Nome/Razão Social, nome fantasia, endereço completo, 

CPF/CNPJ, inscrição estadual, RG, Tipo (ME, EPP e Outros); 

6.9.4. Permitir o controle dos materiais em estoque;  

6.9.5. Permitir controlar lote e validade dos materiais em estoque;  

6.9.6. Efetuar a baixa automática no estoque pelo fornecimento de material e emitir 

comprovante de entrega; 

6.9.7. Permitir consultas ao catálogo de materiais por código ou descrição de item; 

6.9.8. Possuir controle da localização física do material em estoque (almoxarifado, 

estante e prateleira);  
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6.9.9. Utilizar o conceito de Centros de Custo na distribuição de materiais, para 

apropriação e controle do consumo;  

6.9.10. Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos 

diversos almoxarifados;  

6.9.11. Permitir a transferência de materiais entre almoxarifados; 

6.9.12. Registrar o recebimento parcial ou total dos materiais relativos às compras de 

materiais;  

6.9.13. Permitir consultas ao estoque por código e descrição de item; 

6.9.14. Controlar o preço médio ponderado de cada item de material utilizando este valor 

na distribuição e na apropriação de custo aos Centros de Custo;  

6.9.15. Permitir a abertura e o fechamento do inventário, bloqueando a movimentação 

até que o mesmo seja encerrado;  

 Registrar e permitir consulta do movimento analítico por material (entradas, saídas, 

devoluções e transferências);  

6.9.16. Permitir o controle de materiais doados pelo Estado ou pela União;  

6.9.17. Efetuar recebimento de materiais por entradas/saídas, entradas parciais, 

devoluções, entradas para estoque; 

6.9.18. Controle de permissão de acesso de usuários por almoxarifado;  

6.9.19. Permitir digitação de movimentos com datas anteriores ao último movimento do 

item, efetuando recálculo automático de saldo e valor unitário médio;  

6.9.20. Permitir definir as descrições das localizações físicas do material em estoque 

(almoxarifado, depósito, estante e prateleira);  

6.9.21. Permitir filtrar os produtos que pertencem aos grupos do Almoxarifado;  

6.9.22. Mostrar os itens vencidos ou a vencer por Almoxarifado;  

6.9.23. Permitir exibir a localização do material no atendimento da requisição;  

6.9.24. Permitir controlar cotas de materiais;  

6.9.25. Filtrar os produtos na requisição de acordo com a cota, permitindo importar os 

itens da cota na requisição;  

6.9.26. Permitir o controle de produtos pendentes nas requisições, impedindo nova 

requisição caso haja requisição pendente para o centro de custo;  

6.9.27. Permitir controle de usuários por centro de custo nas requisições e consultas;  

6.9.28. Registrar automaticamente data/hora e aprovador, ao aprovar requisição;  

6.9.29. Permitir selecionar a ordenação dos itens ao atender a requisição (código, 

descrição, localização);  
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6.9.30. Permitir a seleção do lote desejado ao atender requisição de produto com mais 

de um lote;  

6.9.31. Permitir checar o valor líquido ao gravar nota de entrada;  

6.9.32. Permitir informar quantidade de itens na nota de saída para conferência;  

6.9.33. Permitir configurar identificação automática para calculo da data de previsão de 

pagamento, podendo ser a partir da data da entrada da nota, data de emissão 

da nota e data da digitação da nota;  

6.9.34. Possibilitar o conceito de Autorização de fornecimento ou Ordem de serviço para 

importação dos itens do processo de compra;  

6.9.35. Permitir controle de separação de estoque caso o mesmo seja proveniente de 

doação;  

6.9.36. Permitir o cadastro de fórmulas de beneficiamento de materiais;  

6.9.37. Permitir o controle de beneficiamento de materiais;  

6.9.38. Permitir o registro das notas em não conformidade (entrada e saída de 

materiais);  

6.9.39. Permitir o registro das inutilizações, efetuando a baixa do estoque;  

6.9.40. Permitir o envio de lançamentos rotativos de materiais do tipo permanente, para 

o sistema de patrimônio para incorporação;  

6.9.41. Permitir o controle de requisição de transferência entre almoxarifados;  

6.9.42. Mostrar a discriminação detalhada do material na consulta da movimentação e 

estoque;  

6.9.43. Emitir os seguintes gráficos: percentual de entradas no ano, inutilização de 

material por tipo, consumo por centro de custo, comparativo de entrada e 

saída e Comparativo de movimento  

6.9.44. Controlar ponto de reposição, estoque mínimo, médio e máximo;  

6.9.45. Possuir integração com o Sistema de Gestão Orçamentária, Contabilidade 

Pública e Tesouraria, contabilizando automaticamente a liquidação da 

despesa; 

6.9.46. Permitir consulta de requisições de Materiais informando se a requisição está 

pendente, se foi atendida parcialmente, completamente ou se a respectiva foi 

cancelada; 

6.9.47. Permitir controlar normas técnicas por item de material;  

6.9.48. Bloquear movimentação de mês anterior ao mês atual;  

6.9.49. Permitir configurar ano e mês de movimento individualizado por almoxarifado;  
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6.9.50. Permitir controlar o material pela unidade de compra na aquisição e a menor 

unidade de medida na saída do material; 

6.9.51. Consumo Médio por período  

6.9.52. Balancete mensal por almoxarifado;  

6.9.53. Catálogo de itens;  

6.9.54. Demanda reprimida por centro de custo;  

6.9.55. Demonstrativo de itens sem movimentação;  

6.9.56. Inventário de itens;  

6.9.57. Inventário geral de itens;  

6.9.58. Itens em ponto de reposição;  

6.9.59. Itens com prazo de validade vencido;  

6.9.60. Movimentação de itens por almoxarifado;  

6.9.61. Relação de consumo por centro de custo;  

6.9.62. Relação de materiais para contagem;  

6.9.63. Emitir balancetes analíticos e/ou sintéticos mensais ou anuais; 

6.10. FROTA 

6.10.1. Possuir catálogo de itens, contemplando grupos e tipos de itens de materiais e 

serviços; 

6.10.2. Possuir cadastro de unidade de medida integrado com os sistemas de compras, 

materiais/almoxarifado e patrimônio; 

6.10.3. Possuir cadastro de motoristas terceirizados com diferenciação para servidores 

públicos e terceirizados contendo: nome, endereço completo e carteira de 

motorista;  

6.10.4. Possuir cadastro de fornecedores integrado com o sistema Contábil, 

Materiais/Almoxarifado, Patrimônio e Compras e Licitações, contendo no mínimo 

Natureza (pessoa física ou jurídica), Nome/Razão Social, nome fantasia, 

endereço completo, CPF/CNPJ, inscrição estadual, RG, Tipo (ME, EPP e 

Outros);  

6.10.5. Registro dos tipos de multa;  

6.10.6. Registro das ocorrências diversas;  

6.10.7. Cadastro dos tipos de combustível; 

6.10.8. Controlar a posição de pneus graficamente;  

6.10.9. Especificações detalhadas dos Pneus,  
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6.10.10. Situação dos Pneus (Novo, Ressolado)/Pneus em Manutenção/Controle de 

Pneus eliminados 

6.10.11. Cadastro de tipos de manutenções 

6.10.12. Possuir cadastro de Veículos e Máquinas; 

6.10.13. Possuir cadastro de Unidades de Centro de Custos;  

6.10.14. Possuir cadastro de Catálogos de material;  

6.10.15. Permitir montar escala de Motoristas; 

6.10.16. Controle de Requisição para Abastecimento; 

6.10.17. Permitir o atendimento de Requisições de abastecimento com baixa automática 

no estoque; 

6.10.18. Controle de fechamento dos abastecimentos no período Especificando os 

abastecimentos que compõem a Nota Fiscal; 

6.10.19. Controlar o Estoque de combustível, graficamente; 

6.10.20. Aviso de vencimentos (Troca de óleo por Km ou Data); 

6.10.21. Aviso de vencimentos (Habilitação); 

6.10.22. Controlar a Troca de óleo e remontas; 

6.10.23. Cadastro de Grupo de óleos automotivos; 

6.10.24. Definição do tipo de óleo automotivo do veículo; 

6.10.25. Definição de Rotas fixas com geração do Mapa e percurso; 

6.10.26. Definição de Rotas manuais por endereço e/ou cidades com geração do Mapa e 

percurso; 

6.10.27. Geração do Mapa/percurso indicado no Registro de Utilização; 

6.10.28. Histórico das trocas de pneus dos veículos; 

6.10.29. Permitir acompanhar as movimentações de entrada, saída e acerto de inventário 

dos combustíveis nos tanques; 

6.10.30. Cadastro de tanques de combustível com estoque máximo, reposição, mínimo e 

saldo atual; 

6.10.31. Relatório de autorização de saída indicando os itens para vistoria; 

6.10.32. Controle de troca de hodômetro automática indicando a quantidade de voltas do 

hodômetro 

6.10.33. Cadastro de conjunto/equipamento para vistoria; 

6.10.34. Cadastro da situação do conjunto/equipamento; 

6.10.35. Cadastro de Responsáveis pela vistoria dos veículos; 

6.10.36. Controle de Transferência de Itens de Vistoria entre veículos; 
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6.10.37. Possuir o registro e o controle por veículo dos seguintes itens: quilometragem ou 

hora de uso, seguros obrigatórios e multas de trânsito;  

6.10.38. Permitir o registro de ocorrências diversas, tais como defeitos, acidentes ou outra 

ocorrência importante com o veículo/máquina próprio e/ou alugado; 

6.10.39. Possuir área de armazenamento de arquivos de fotos identificadas de veículos e 

máquinas; 

6.10.40. Permitir o controle dos usuários por gestora;  

6.10.41. Permitir o registro da foto do motorista no cadastro de motoristas;  

6.10.42. Permitir o registro da foto do veiculo no cadastro de veículos;  

6.10.43. Permitir a troca do hodômetro, especificando o motivo da troca, data e hora e o 

usuário que realizou a troca; 

6.10.44. Permitir a emissão de relatórios de acompanhamento de veículos;  

6.10.45. Permitir a emissão de relatórios de acompanhamento de máquinas;  

6.10.46. Permitir a emissão de relatórios de abastecimento por veículos ou máquinas; 

6.10.47. Permitir a emissão de relatórios de consumo médio por veículo;  

6.10.48. Permitir a emissão de relatórios de horas trabalhadas por máquina;  

6.10.49. Permitir a emissão de relatórios de Relação de multas por motorista;  

6.10.50. Permitir a emissão de relatórios de Seguro por veículo;  

6.10.51. Permitir a emissão de relatórios de Relação de multas por veículo; 

6.10.52. Permitir a emissão de relatórios de veículos e máquinas por Secretarias; 

6.10.53. Permitir a emissão de relatórios de Motoristas / Autorizados;  

6.10.54. Permitir a emissão de relatórios de Gastos em geral por veículo;  

6.10.55. Permitir a emissão de relatórios de Consumo geral de combustível por veículo; 

6.10.56. Permitir a emissão de relatórios de Gastos por fornecedor;  

6.10.57. Permitir a emissão de relatórios de Gastos por serviço; 

6.10.58. Permitir a emissão de relatórios de Quilometragem percorrida por veículo; 

6.10.59. Permitir a emissão de relatórios de Horas de uso por máquina; 

 

a. INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

O software deve permitir a visualização de informações estratégicas e sumarizadas para 

o Administrador Público através de uma tela única, de onde as informações já 

sumarizadas podem ser chamadas; 
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Deve possuir mecanismo para que as informações possam ser organizadas por 

assuntos ou áreas de interesse, facilitando assim a localização das mesmas; 

Deve possuir mecanismo de detalhamento (drill-down) das informações, até o nível 

desejado pela administração; 

Possuir módulo que possa encaminhar periodicamente análises e informações para e-

mails cadastrados no sistema, referentes às movimentações e posições 

atualizadas do período; 

Possuir gerador de gráficos através de mecanismos para toda visão de análise 

apresentada, com possibilidade de escolher o tipo de gráfico (ex. barras, linhas, 

pizzas, pareto, etc..), informar a quantidade de informações (itens) que se deseja 

mostrar, incluindo os demais itens como “outros”, por exemplo; 

Possibilitar de criação de pastas pessoais do administrador com análises, gráficos, 

tabelas de seu interesse para acompanhamento, permitindo sua impressão sempre 

com valores atualizados na base de dados carregados (DM – datamart ou DW – 

datawarehouse); 

Permitir exportação do resultado das pesquisas para formatos tais como: .XLS (excel); 

.DOC (Word); JPG (imagem); HTML (internet), entre outros; 

Possuir mecanismo para visualizar as informações através de ferramentas gráficas de 

multi-dimensão que permitam o cruzamento de várias informações e dimensões 

em uma única visão; 

Permitir mecanismo a fim de disponibilizar tabelas de dimensões e fatos permitindo a 

rápida obtenção de resultados combinados e filtrados conforme a necessidade do 

usuário; 

Permitir inclusão de novas dimensões primárias no modelo de dados sem afetar os 

valores das combinações de dimensões já existentes; 

A ferramenta deverá possibilitar que o usuário possa criar aliases (apelidos) para os 

nomes dos campos do dicionário de dados disponível, permitindo o entendimento 

das informações de forma mais intuitiva; 
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Os processos de carga deverão ser em “Batch”, isto é, processamento em lote no final 

do período, sem causar impacto em rotinas de backup ou no “on-line” do próximo 

expediente; 

Os processos de carga deverão ser incrementais onde possíveis, evitando o 

processamento desnecessário de informações; 

Permitir elaborar indicadores através de comandos escritos pelo usuário em linguagem 

SQL; 

Permitir agrupar indicadores e visões por assuntos; 

Possuir controle de usuário e senha para acesso às informações; 

Permitir a criação de várias visões dos indicadores na forma de textos descritivos, 

conforme parâmetros pré-estabelecidos; 

Possuir definição do escopo e relevância das informações necessárias; 

Possuir elaborado conjunto de cargas de tabelas para análise de dados; 

Permitir identificar as informações relevantes e da sua lógica de armazenamento através 

de acesso direto ou indireto às bases de dados concedidas pela administração; 

Permitir que as informações concedidas pela administração devem estar disponíveis em 

arquivos textos (.txt) ou em planilha eletrônica (ex. Excel) em leiautes pré-definidos 

pela CONTRATADA; 

Possuir mecanismo para desenvolvimento das rotinas de extração e processamento 

dessas informações; 

Possuir mecanismo para análise dos dados mantidos pelos sistemas informatizados que 

serão envolvidos no processo para extração da inteligência de negócios na área; 

Possuir mecanismo de limpeza dos dados obtidos dos sistemas de informação, 

estabelecendo e definindo filtros para os dados que serão efetivamente analisados 

no sistema de informações gerenciais; 
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Possuir processo de formatação, consolidação e carga (processo ETL) dos dados 

processados em um banco de dados com estruturação em metadados (data 

warehouse); 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Receitas Municipais: 

• Análise – Arrecadado por Banco: possibilita mostrar em quais bancos a 

população mais realiza seus pagamentos de tributos, para a entidade organizar 

melhor os locais de recebimento de tributos para receber seus contribuintes 

para que não percam essa vontade em continuar cumprindo essa obrigação, 

afinal trata-se de receitas próprias, por banco, mês, quadrimestre, semestre e 

ano; 

• Análise – Quantitativa: possibilita verificar algumas referências dos cadastros 

do tributário como valor venal e área de construção, pois são referências que 

afetam diretamente em alguns lançamentos de IPTU, checagem também de 

atualizações cadastrais por bairro e débitos, podendo também acúmulos por 

bairro dos valores venais de terrenos e de construção, total de áreas 

construídas e terrenos, quantidades de inscrições na cidade por natureza 

(empresas, rurais, contribuintes e imóveis) e agentes arrecadadores fora da 

cidade, apuração de maiores devedores, também maiores arrecadadores de 

impostos tanto empresas do ISS quando imóveis; 

• Análise – Receitas Municipais por mês: possibilita mostrar um 

acompanhamento por mês e imposto de todos os tributos, bem como o 

andamento dos recebimentos comparando um ou vários anos, e evolução da 

arrecadação em trabalhos específicos realizados, posicionamento também das 

situações dos impostos, como dívida ativa, ajuizamentos, e outra situações 

constantes no cadastro de situações, podendo ser agrupado por quadrimestre, 

trimestre e trimestre, também ano de origem dos débitos de dívida ativa, por 

mês e imposto; 

• Análise – Propriedades Rurais: possibilita mostrar o cadastro de propriedades 

rurais e seu trabalho de arrecadação, pois propriedade rural também é 

tributada, quantidades, e valor arrecadado por ano, imposto e localização da 

propriedade e sua área quanto ocupam; 
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O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Contabilidade Pública: 

• Análise – Despesa Orçamentária: possibilita acompanhar os gastos do 

orçamentário de cada gestora/secretaria/departamento mês a mês, para 

realização de projeções até o final do ano, e gráficos de investimentos por mês 

e cruzamentos com anos anteriores, por gestora, secretaria, departamento, 

ano, mês, quadrimestre, bimestre, semestre, modalidade da despesa, grupo de 

despesa, função, subfunção, programa, ação, inscrito em restos a pagar, valor 

orçado, empenhado, liquidado, pago de empenhos e de restos a pagar; 

• Análise – Fonte de Recurso: possibilita acompanhar os gastos e receita do 

orçamentário de cada gestora e fonte de recurso, para realização de projeções 

anuais, e cruzamentos com anos anteriores, afinal há algumas fontes de 

recurso que 100% do seu arrecadado devem ser gasto com a mesma, por 

fonte de recurso, gestora, ano, orçado de despesa, previsto de receita, 

empenhado, liquidado orçamentário e liquidado de restos a pagar, pago 

orçamentário e pago de restos a pagar, a pagar do liquidado, arrecadado, e 

saldo bancário; 

• Análise – Fornecedores: possibilita mostrar ao gestor os fornecedores que mais 

foram movimentados em sua gestão, a fim de negociar melhores preços, e 

também verificar o andamento dos desembolsos aos mesmos, por ano, 

gestora, fornecedor, cidade, estado, bairro, empenhado, liquidado orçamentário 

e restos a pagar, pago orçamentário e restos a pagar e extra; 

• Análise – Despesas Fixas: possibilita mostrar ao gestor os gastos fixos por 

gestora/secretaria, a fim de apurar abusos e/ou trabalhos de redução de custos 

fixos entre as secretarias, durante os meses e durantes anos, comparando 

inclusive anos anteriores com a atual gestão, informações por despesas fixas, 

gestora, secretaria, mês, ano, liquidado e pago; 

• Análise – Convênios: possibilitar o município acompanhar os convênios 

firmados, aditivos assinados, empenhos e pagamentos realizados, esse 

controle é muito importante, pois há muitos convênios federais e/ou estaduais 

que alguns municípios acabam perdendo por falta de um melhor controle e 

suas aplicações, por gestora, convênio, função, subfunção, programa, ação, 
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despesa, receita, órgão financiador, fonte de recurso, tipo de órgão se federal 

municipal ou estadual, secretaria, beneficiário, modalidade, tipo de recurso se 

repassado ou recebido, objeto, ano do movimento, mês do movimento, 

fornecedor, quantidade de convênios, quantidade de aditivos, e valor do 

convênio firmado, valor do aditivo, valor da contrapartida, valor empenhado e 

pago e valor recebido; 

• Análise – Receita Orçamentária: possibilitar o município acompanhar todas as 

receitas arrecadadas de todas as fontes de recursos, há muitas receitas além 

das municipais tem também as federais e estaduais que alguns municípios 

vivem somente dessas, análise então por fonte de recurso, gestora, mês, ano, 

tipo de movimento previsto e arrecadado, valor, e por receita sendo por todos 

os níveis da receita; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão da Saúde: 

• Análise - De Profissionais: possibilitar mostrar ao gestor toda a carga do 

profissional de saúde na rede municipal, seus atendimentos em suas 

especialidades, dias trabalhados para saber qual a média de atendimentos por 

dia de cada profissional e quantos encaminhamentos os mesmos realizaram, 

inclusive média de atendimentos por dia de cada profissional; 

• Análise – Estoque: possibilitar posicionar o gestor do estoque de 

medicamentos mostrando o movimento de entrada e saída, por grupo de 

medicamento (vacinas, injetáveis, alto custo, medicamentos) e medicamento, 

inclusive mostrando por ano e mês, para realização de projeções de consumo 

dos mesmos durante os meses do ano, e também para comparativos entre 

anos, em épocas de epidemias; 

• Análise – Especialidades: possibilitar posicionar o gestor as especialidades e 

especialistas que encaminharam para as mesmas, a fim de apurar o motivo, 

por exemplo, de um cardiologista fazer o encaminhamento para outro 

cardiologista, isto é, especialista da especialidade encaminhar para a sua 

própria especialidade, e também um acompanhamento por ano e mês das 

especialidades que mais receberam encaminhamentos; 
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• Análise – Unidade de Saúde: possibilitar posicionar o gestor as unidades de 

saúde e seus atendimentos realizados e receitas de medicamentos atendidas; 

• Análise – Transporte de pacientes de saúde: possibilitar mostrar ao gestor 

quantos pacientes que foram transportados pela saúde, quantas viagens foram 

realizadas, e todos seus destinos, e também os valores gastos nessas viagens; 

• Análise – Atendimentos: possibilitar mostrar ao gestor os atendimentos 

realizados em pacientes por cidade, estado e bairro, realizados em unidades 

de saúde que estão em alguns bairros, para realizar cruzamentos e identificar 

inclusive pacientes que se deslocam de seus bairros para serem atendidos em 

bairros distantes; 

• Análise – Sexo e Idade: possibilitar posicionar o gestor os atendimentos 

realizados a pacientes por sexo, idade e grupo de risco de idade, a fim de 

apontar melhores investimentos em programas a pacientes de determinado 

sexo, idade e grupo de risco de idade; 

• Análise – Doenças por Bairro: possibilitar posicionar o gestor onde estão as 

doenças diagnosticadas em pacientes, por cidade, estado ou bairro, em 

atendimentos do ano atual por quadrimestre comparando com ano anterior por 

quadrimestre; 

• Análise – Medicamentos distribuídos: possibilitar posicionar o gestor as 

unidades de saúde e seus medicamentos distribuídos a pacientes por sexo, 

cidade, estado, bairro e medicamento; 

• Análise – Óbitos registrados pela rede municipal: possibilitar posicionar ao 

gestor os óbitos registrados na rede municipal podendo identificar 

motivos/explicação, tipo de óbito, ano e mês, cidade estado e bairro onde 

morava o falecido, idade quando faleceu, a fim de realizar cruzamentos de 

informações; 

• Análise – Nascimentos registrados pela rede municipal: possibilitar posicionar o 

gestor os nascimentos registrados na rede municipal indicando tipo de parto, 

idade da mãe, cidade, estado e bairro de residência da mãe do recém-nascido 

e data do parto, a fim de cruzar dados de tipos de partos realizados; 
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• Análise – Acompanhamentos clínicos: possibilitar posicionar ao gestor todos os 

acompanhamentos clínicos que a rede municipal realiza por unidade de saúde 

como acompanhamentos do tipo hanseníase, diabéticos, tuberculosos, ficha C 

(criança), hipertensos, etc, mostrando cidade, estado e bairro dos pacientes 

acompanhados e idade dos mesmos; 

• Análise – Produção profissional: possibilitar posicionar toda a produção 

realizada por profissionais da saúde ou especialistas, a fim de acompanhar 

quais são os maiores procedimentos realizados e por quais especialistas, 

podendo cruzar também grandes especialistas realizando pequenos 

procedimentos, avaliando produção em períodos; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão de Compras e 

Licitações: 

• Análise – Atas registros de preços vigentes: possibilitar apresentar as atas de 

registros de preços vigentes ao gestor no intuito de gerir melhores compras e 

economias para a administração; 

• Análise – Compras realizadas: possibilitar mostrar ao gestor as compras 

realizadas pelo setor responsável pela administração, para apontamentos de % 

de compras por modalidades, produtos e fornecedores; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão de Folha de 

Pagamento e Recursos Humanos: 

• Análise – Folha de Pagamento: possibilitar mostrar informações da folha de 

pagamento e recursos humanos para realização de apontamentos e 

cruzamentos como evolução dos gastos com folha de pagamento entre anos e 

meses; 

• Análise – Contratos de servidores: possibilitar mostrar informações de contrato 

de servidores para apurações como sexo, cargos, se concursado ou não, 

partido político filiado e a sigla, se cedido ou foi recebido, e outras informações 

para apontamentos e cruzamentos; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão Almoxarifado: 
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• Análise – Almoxarifado: possibilitar mostrar informações realizadas de toda a 

movimentação do almoxarifado como entradas, saídas e movimentos rotativos, 

destinos dos produtos e secretarias e seus gastos, inclusive acompanhamento 

dos diversos depósitos controlados; 

• Análise – 10 produtos que mais deram entrada por quantidade: possibilitar 

apresentar os 10 produtos mais comprados em quantidade; 

• Análise – 10 produtos que mais deram entradas por valor: possibilitar 

apresentar os 10 produtos mais comprados em valor; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão da Frota:  

• Análise – Frotas: possibilitar apresentar informações no nível de 

acompanhamento da frota como localização de cada veículo e se em trânsito 

ou no pátio, e qual destino se encontra, também quilômetros rodados e quantos 

motoristas diferente utilizaram este veículo; 

• Análise – Abastecimento: possibilitar apresentar informações do consumo de 

combustíveis da frota, por tipo de combustível mais gasto por secretaria, 

veículo, gestora, etc..; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão Patrimonial: 

• Análise – Patrimônio: possibilitar apresentar informações do patrimônio como 

localização, aquisições a fim de identificar investimentos realizados 

patrimoniais; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas aos Dados Consolidados. 

• Análise – Unidade/Secretária/Setores: possibilitar apresentar consolidação de 

informações de todas as cargas por unidade/secretaria/setor como gasto com 

folha de pagamento, compras, despesas contábeis e outras, e débitos de 

impostos de servidores lotados em determinado local; 

• Análise – Bairros: possibilitar apresentar consolidação de informações de todas 

as cargas por bairro como atendimentos da saúde, servidores que habitam este 
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bairro, fornecedores da prefeitura também que se localizam neste bairro, e 

outras, e informações de valores lançados, arrecadados e débitos de impostos; 

• Análise – Fornecedores: possibilitar apresentar consolidação de informações 

de todos os fornecedores como empenhos realizados e seus saldos e 

cruzamento com débitos que possuem no tributário; 

• Análise – Índices da LRF: possibilitar mostrar informações da LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL como os índices constitucionais para melhor 

acompanhamento, como índice de gastos com pessoal, índice de gastos com 

educação, índice de gastos com saúde, índice de déficit e superávit e índice de 

gastos com FUNDEB; 

• Análise – indicadores: possibilitar apresentar informações de indicadores de 

apontamentos de dados, como: % da despesa realizada da administração 

direta em relação a receita arrecadada, % da despesa realizada da 

administração direta e indireta em relação a receita arrecadada, % do estoque 

de valores em contencioso administração em relação a receita tributária 

arrecadada acumulada no exercício, % do estoque de valores em contencioso 

administrativo em relação aos valores no conta corrente fiscal, número médio 

de atendimentos realizados na saúde por habitante (número de atendimentos 

da saúde / número de habitantes), número médio de lançamentos de IPTU por 

imóvel (número de lançamentos de IPTU no ano / número de imóveis 

cadastrados), valor do custo de um atendimento da saúde (pegar as despesas 

com saúde / número de atendimentos da saúde), % das despesas com saúde 

em relação ao total de despesas do município, % do número de contribuintes 

do ISS em relação ao total de inscritos no cadastro do ISS, número médio de 

medicamentos distribuídos por habitante (quantidade de itens de 

medicamentos distribuídos / número de habitantes), % de recebimentos de 

débitos vencidos em relação a receita tributária arrecadada acumulada no 

exercício, valor médio da receita arrecadada por habitante (receita arrecadada / 

número de habitantes do município), % da receita arrecadada em relação a 

receita prevista, % da receita própria em relação a receita total, % da receita 

tributária em relação a receita corrente, comparativos arrecadações de 

receitas, e indicadores de acompanhamentos de inadimplentes; 
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O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão da Educação: 

• Análise – Índice de Aprovação: possibilita mostrar ao gestor informações do 

índice de aprovação de alunos na rede de ensino, para que o mesmo possa 

realizar comparativos de anos, apurar % de aprovações, e outros, por escola, 

período e série; 

• Análise – Média das notas e faltas: possibilita mostrar ao gestor informações 

das notas e faltas de alunos na rede de ensino, para que o mesmo possa 

realizar comparativos de anos, apurar % de diferença entre as disciplinas, e 

outras informações, por escola, período, série, disciplina e tipo de disciplina; 

• Análise – Demanda de vagas: possibilita mostrar ao gestor a demanda de 

vagas, para uma melhor distribuição de seus gestores nas escolas existentes, 

por escola, série e ano letivo; 

• Análise – Comparativo de Movimentações: possibilita mostrar ao gestor um 

comparativo de movimentos realizados com alunos, quando na distribuição de 

vagas, como remanejamentos e transferências, apurando % de realizações, 

por escola e tipo de movimentação (evasão, transferência, reclassificação) por 

dia; 

• Análise – Escritos em projetos: possibilita mostrar quais alunos estão alocados 

em projetos da rede de ensino para o gestor saber onde estão sendo investidos 

convênios ou recursos próprios em projetos, por projeto, escola, série e ano 

letivo; 

O sistema deverá fornecer as seguintes Visões relativas à Gestão das Ações Sociais: 

• Análise – Doações e Custos: essa visão possibilita informar ao gestor 

informações sociais realizadas por sua administração, para realização inclusive 

de comparativos com realizações de outros anos, a fim de mostrar evoluções 

também em investimentos sociais, famílias atendidas, por bairro, graduação, 

sexo e estado civil, inclusive doações realizadas por valor e quantidade; 

• Análise – Perfil do Município: essa visão possibilita mostrar o perfil do 

município registrado pela equipe da ação social no cadastramento do pessoal 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

113

atendido, como renda, moradia, destino do lixo, escoamento sanitário, inclusive 

por bairro; 

b. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

Alimentação de dados efetuada por aplicativo disparado por agendamento 

automaticamente, sem necessidade de intervenção humana. 

O Portal deverá atender a padronização do W3C CSS3 e W3C XHTML ou similares, 

garantindo desta forma a navegação por qualquer browser. 

Possuir a pagina com link próprio para consulta e acompanhamento dos processos 

licitatórios da prefeitura municipal de várzea grande, que deverão ser 

atualizados em tempo real. 

O Portal deverá se ajustar automaticamente a qualquer resolução de vídeo utilizada pelo 

visitante do site acima de 1024 x 768, contendo a parte central do site, em 800 x 

600, sem perder as características da identidade visual original. 

No portal deverão existir duas áreas de elementos fixos em todas as páginas: o 

cabeçalho e o menu principal. 

O cabeçalho da página deverá possuir espaço para abrigar o logotipo da administração 

ou brasão da cidade do lado direito. 

O menu principal deverá possuir botões com os links para cada item de transparência: 

Despesas, Recursos Humanos, Licitações, Receita.  

A Home Page deverá possuir espaço do lado direito com links governamentais referente 

administração pública e referente a lei da transparência pública.  

As páginas dos sistemas de consultas e pesquisas com preenchimento de conteúdo 

dinâmico (Despesas, Recursos Humanos, Licitações e Receitas), manterão a 

aparência padrão da home (mantendo o cabeçalho e menu principal), utilizando a 

parte central para disposição dos conteúdos.  
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As páginas estáticas deverão ser as que não recebem conteúdo dinâmico pelos 

sistemas, relativas aos seguintes itens do cabeçalho: Nome da Entidade e logotipo 

da administração ou brasão da entidade.  

O Portal deverá conter uma série de consultas destinadas a facilitar o relacionamento 

cidadão/Entidade a nível de cumprir os artigos compostos para atender a lei da 

transparência. 

c. ISS ELETRÔNICO 

O sistema deverá garantir o acesso diferenciado para os usuários internos e externos, 

impedindo acessos indevidos, devidamente protegidos por senha criptografada 

individual por usuário, com liberação da Prefeitura para usuários externos. 

Contribuintes locais deverão ter seus dados importados do sistema de Receitas 

Municipais, já contratado por essa administração e estará automaticamente 

sincronizado com o Sistema de Receitas Municipais para que haja um intercâmbio 

simultâneo de informações, onde as baixas, cancelamentos e lançamentos de 

débitos será automática, sem que para isso necessite de qualquer transferência de 

dados, emissão de relatórios ou baixa manuais no ISS On-line. 

O cadastramento como órgão público deverá ter a possibilidade de digitação, nos 

serviços tomados, da data de emissão da nota fiscal recebida e a data de 

pagamento. 

O Sistema de Gestão do ISS on-line propiciará às pessoas jurídicas enquadradas no 

regime de ISS Homologado, o lançamento dos serviços prestados e tomados, 

gerando guia complementar no caso do imposto lançado ser superior ao valor do 

imposto aferido e pago na mesma competência. 

Deverá permitir a escrituração dos serviços prestados e tomados. 

Deverá permitir que o encerramento da declaração eletrônica de serviços seja feito com 

a visualização resumida dos documentos fiscais lançados de serviços tomados e 

de serviços prestados, bem como o valor da base de cálculo e do imposto a 

recolher e impressão de Termo de Encerramento de Escrituração Fiscal. 
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Deverá permitir que o encerramento seja feito individual por nota escriturada permitindo 

a impressão individual do documento de arrecadação do imposto gerado por nota 

fiscal ou consolidando todas as notas em um único encerramento e possibilitando a 

impressão de um documento de arrecadação único, com o valor total de imposto 

calculado na escrituração das notas. 

Deverá permitir a autenticação eletrônica de todos os documentos emitidos através do 

ISS on-line. 

Deverá permitir a escrituração da declaração eletrônica retificadora, para inclusão de 

dados e alteração de valores lançados, com possibilidade de impressão de guia 

retificadora do valor lançado na declaração eletrônica normal e/ou impressão de 

guia complementar do valor lançado na declaração eletrônica normal. 

Deverá permitir o encerramento da declaração eletrônica de serviços retificadora com 

visualização dos documentos fiscais lançados de serviços tomados e de serviços 

prestados, bem como o valor da base de cálculo e do imposto a recolher e 

impressão de Termo de Encerramento de Escrituração Fiscal. 

Deverá permitir a escrituração de serviços bancários. 

Deverá permitir a declaração de cancelamento ou extravio de documentos fiscais. 

Deverá permitir a declaração de Ausência de Movimento Tributável com impressão de 

Termo de Declaração de Ausência de Movimento Tributável. 

Deverá permitir a impressão de guias de recolhimento para o ISS referente aos serviços 

prestados pelo declarante e para o ISS referente aos serviços tomados pelo 

declarante de acordo com o modelo FEBRABAN ou Ficha de compensação, de 

acordo com o tipo de convênio que a Prefeitura tiver vigente no momento, recibos 

de retenção na fonte e termos de encerramento de escrituração fiscal. 

Deverá permitir a impressão de 2ª via dos documentos acima descritos. 

O sistema de ISS On line deverá calcular juros, multa e correção monetária no caso de 

guia não recolhida dentro do prazo previsto com base na legislação vigente do 

Município. 
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Deverá disponibilizar um gerenciador de relatórios para os declarantes que poderá ser 

utilizado como ferramenta de trabalho para a fiscalização tributária. 

Deverá permitir o gerenciamento da Autorização para Impressão de Documento Fiscal 

Eletrônica, controlando o número inicial e final de notas solicitadas e autorizadas 

por série de nota informada. Deverá ser possível que o fiscal determine uma 

quantidade autorizada de impressão de notas diferente da quantidade solicitada 

pelo contribuinte. Assim que a Prefeitura autorizar a impressão do documento 

fiscal, vai vigorar a quantidade autorizada pelo fiscal e não a quantidade solicitada. 

Deverá permitir a emissão da Certidão Negativa de Tributos Municipais e a Certidão 

Negativa da Inscrição na Divida Ativa. 

Deverá permitir o cruzamento e análise das informações declaradas pelos contribuintes 

através da escrituração dos serviços tomados e prestados com emissão de 

relatórios de inconsistências a serem disponibilizados aos agentes tributários. 

O Sistema de Gestão do ISS on-line possibilitará aos contribuintes a confirmação da 

veracidade das informações contidas nos documentos fiscais emitidos através da 

digitação do código de controle constante nos documentos. Somente produzirão 

efeitos os documentos cuja autenticidade for confirmada no endereço eletrônico do 

ISS on-line. 

No cadastro, os dados serão obtidos através do sistema de cadastro mobiliário da 

Prefeitura, sem a possibilidade do declarante alterar qualquer dado manualmente, 

pois os casos de abertura, alteração e fechamento de empresas ficarão vinculados 

ao pagamento de taxas e apresentação de documentação pertinente a cada caso. 

O sistema Gestão do ISS on-line será atualizado automaticamente, sem qualquer 

tipo de intervenção do usuário. O Sistema informará a razão social, o nome 

fantasia, o CNPJ ou CPF, a inscrição municipal, a inscrição estadual, se houver, e 

endereço completo. 

No Cadastro de Contribuinte todos os dados dos contribuintes cadastrados no município, 

sejam do mobiliário, imobiliário ou demais, estarão à disposição do declarante. Os 

dados são importados do sistema de Receitas Municipais, sem qualquer 

possibilidade de alteração dos mesmos e sempre atualizados. 
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Para o Cadastro de Contribuinte estabelecido em outro município e somente para os 

casos de contribuintes que necessitem fazer a declaração de serviços, mas não 

estejam obrigados a proceder à inscrição municipal, no cadastro mobiliário do 

município. Os dados serão de preenchimento livre com os seguintes requisitos 

mínimos: nome/razão social, endereço completo, CNPJ/CPF, inscrição estadual e 

municipal e endereço de e-mail. 

No Cadastro de Construção Civil e somente para os contribuintes que possuam dentre 

suas atividades, a de construção civil e não sejam contribuintes estabelecidos no 

município, os dados obrigatórios para cadastramento serão nome/razão social, 

CPF/CNPJ, inscrições estaduais e municipais, endereço completo e endereço de 

e-mail. Para o contribuinte inscrito no cadastro mobiliário da Prefeitura, os dados 

serão automaticamente importados do sistema de Receitas Municipais, já 

contratado por essa administração. 

No Cadastro de Instituições Financeiras a instituição os dados obrigatórios para 

cadastramento: nome/razão social, CPF/CNPJ, inscrições estaduais e municipais, 

endereço completo e endereço de e-mail. 

No Cadastro de Prestadores e Tomadores, o Sistema deverá permitir que todos os 

dados estejam abertos para digitação. Os dados obrigatórios para cadastramento 

serão nome/razão social, CPF/CNPJ, inscrição municipal, endereço completo e 

endereço de e-mail. 

No Cadastro de Gráficas e para o caso do contribuinte não ser inscrito no cadastro 

mobiliário, o Sistema deverá permitir o preenchimento na íntegra dos dados 

solicitados e exportando-os para o Sistema de Receitas Municipais, caso não 

encontre dentre os cadastros. Os dados obrigatórios para cadastramento serão 

nome/razão social, CPF/CNPJ, inscrição municipal, endereço completo e endereço 

de e-mail. Para o contribuinte inscrito no cadastro mobiliário da Prefeitura, os 

dados serão automaticamente importados do sistema de Receitas Municipais, já 

contratado por essa administração. 

No Cadastro de Contadores e para o caso do contribuinte não ser inscrito no cadastro 

mobiliário municipal, o Sistema permitirá que o declarante proceda ao 

preenchimento na íntegra dos dados solicitados, exportando-os para o Sistema de 

Receitas Municipais. Os dados obrigatórios para cadastramento serão nome/razão 
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social, CPF/CNPJ, inscrições estaduais e municipais, endereço completo e conta 

de e-mail. Para o contribuinte inscrito no cadastro mobiliário da Prefeitura, os 

dados serão automaticamente importados do sistema de Receitas Municipais. 

No Cadastro de Órgãos Públicos, cadastro específico para órgãos da administração 

direta ou indireta da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista o Sistema 

deverá permitir a inclusão dos seguintes dados obrigatórios: razão social, CNPJ, 

endereço completo e endereço de e-mail. 

Dados constantes na tela de lançamento das informações dos serviços prestados: 

Identificação do Tomador do Serviço através de busca por número do CNPJ ou 

CPF para os contribuintes inscritos no Cadastro Mobiliário Municipal. Para os 

contribuintes que não constem no Cadastro Mobiliário Municipal o Sistema 

permitirá cadastramento através da digitação dos dados necessários. 

O Sistema deverá gerenciar a data de emissão da Nota Fiscal, o seu número, a natureza 

da operação – conforme determinação prevista na legislação referente aos 

documentos fiscais, a série da Nota Fiscal – conforme determinação prevista na 

legislação referente aos documentos fiscais, o valor total da nota fiscal, o valor das 

Deduções Legais – será habilitado somente para os casos em que a legislação 

autorize a dedução de materiais e para os casos em que a mencionada dedução 

seja determinada judicialmente, a Alíquota – será disponibilizada ao declarante 

toda a atividade nas quais o prestador do serviço esteja enquadrado e que conste 

do seu cadastro mobiliário, para que o mesmo possa escolher a atividade referente 

à nota fiscal escriturada e o percentual da alíquota seja disponibilizado 

automaticamente. O Sistema deverá disponibilizar ferramenta para identificação de 

recolhimento do imposto lançado, ou seja, feito pelo próprio declarante ou retido 

pelo tomador dos serviços, quando se dará o lançamento das informações, mas 

não sua inclusão no imposto para posterior pagamento. O Sistema deverá 

apresentar em tempo real ao declarante o valor do imposto devido. 

O Sistema deverá permitir em ambiente web a opção de transferência de dados através 

da criação de layout e permitirá a importação de dados do sistema de escrituração 

fiscal utilizado pelo declarante através da compatibilização do layout do seu 

sistema contábil como o layout pré-definido pelo sistema de Gestão do ISS on-line. 
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Dados constantes na tela de lançamento das informações dos serviços tomados: 

Identificação do Tomador do Serviço através de busca por número do CNPJ ou 

CPF para os contribuintes inscritos no Cadastro Mobiliário Municipal. Para os 

contribuintes que não constem no Cadastro Mobiliário Municipal o Sistema 

permitirá cadastramento através da digitação dos dados necessários. 

O Sistema deverá gerenciar a data de emissão da Nota Fiscal, a data de pagamento da 

nota fiscal. Será habilitado para preenchimento quando se tratar de órgão da 

administração pública direta ou indireta da União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 

mista, o número da Nota Fiscal, a natureza da operação – conforme determinação 

prevista na legislação referente aos documentos fiscais, a série da Nota Fiscal – 

conforme determinação prevista na legislação referente aos documentos fiscais, o 

valor total da nota fiscal, o valor das Deduções Legais – será habilitado somente 

para os casos em que a legislação autorize a dedução de materiais e para os 

casos em que a mencionada dedução seja determinada judicialmente, a alíquota – 

será disponibilizada ao declarante toda a atividade nas quais o prestador do 

serviço esteja enquadrado e que conste do seu cadastro mobiliário, para que o 

mesmo possa escolher a atividade referente à nota fiscal escriturada e o percentual 

da alíquota seja disponibilizado automaticamente, o Sistema disponibilizará 

ferramenta para identificação de recolhimento do imposto lançado, ou seja, feito 

pelo próprio declarante ou retido pelo tomador dos serviços, quando se dará o 

lançamento das informações, mas não sua inclusão no imposto para posterior 

pagamento. 

O Sistema deverá apresentar em tempo real ao declarante o valor do imposto devido.  

O Sistema Gestão do ISS on-line deverá disponibilizar a impressão do recibo de 

retenção na fonte pelo declarante com autenticação eletrônica para ser entregue 

ao prestador dos serviços para os quais o ISS foi retido na fonte. 

O Sistema deverá permitir em ambiente web a opção de transferência de dados através 

da criação de layout e permitirá a importação de dados do sistema de escrituração 

fiscal utilizado pelo declarante através da compatibilização do layout do seu 

sistema contábil como o layout pré-definido pelo gestor de ISS on-line. 
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O Sistema deverá permitir à Instituição Financeira o cadastramento das contas 

tributáveis, bem como a descrição literal do serviço prestado. Os campos 

constantes para preenchimento serão: o número da conta, a data da emissão, o 

valor total da operação, a alíquota e o valor do imposto a recolher. 

O Sistema deverá permitir a declaração de cancelamento ou extravio de notas de 

prestação de serviços. 

O Sistema deverá permitir a impressão do Livro Fiscal Eletrônico com seus Termos de 

Abertura e Encerramento autenticado eletronicamente com a informação de todas 

as notas fiscais lançadas na escrituração de serviços tomados e prestados, 

independentemente do tomador ou prestador serem pessoas físicas ou jurídicas. 

Os dados impressos da escrituração dos serviços prestados serão: a data da 

emissão, número da nota fiscal, série da nota fiscal, valor da base de cálculo, 

alíquota, valor do imposto, e tipo de recolhimento efetuado (recolhido pelo 

declarante ou retido na fonte). Os dados impressos da escrituração dos serviços 

tomados serão: a inscrição municipal (quando o prestador dos serviços for 

contribuinte municipal); CNPJ ou CPF (quando o prestador do serviço for 

contribuinte de outro município); data, número e série da nota fiscal; valor total da 

nota fiscal; valor das deduções legais; base de cálculo; alíquota e imposto retido. 

O Sistema deverá permitir a alteração de dados lançados na escrituração de serviços 

prestados e tomados antes do encerramento e a inclusão e exclusão de notas 

fiscais de serviços prestados ou tomados com os seguintes facilitadores: 

Possibilidade de edição de todos os dados constantes da tela de escrituração das 

notas fiscais de serviços prestados e tomados sem limitações, geração de guia 

complementar apurado da diferença do valor lançado e valor retificado, a 

visualização do novo valor apurado, a impressão do Termo de Encerramento da 

Declaração Retificadora, autenticada eletronicamente com base nas regras 

determinadas pela FEBRABAN após o encerramento.  

O Sistema deverá permitir a geração da Declaração de Ausência de Movimento 

Tributável com os seguintes dados: identificação completa do declarante (razão 

social, endereço completo, CNPJ), mês e ano e texto contendo a declaração de 

que não houve movimentação tributável no respectivo período. 
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O Sistema deverá permitir ao contribuinte a verificação da declaração dos serviços, dos 

documentos lançados, do valor da base de cálculo e do valor do imposto a ser 

recolhido, seja ele ISS do próprio declarante ou ISS retido e a sua posterior 

confirmação e impressão. 

Guia de Recolhimento: O Sistema permitirá a impressão de 2ª via de todas as guias de 

recolhimento já emitidas que estiver em aberto, sejam elas resultantes de 

declaração normal, retificadora ou complementar. O Sistema já calculará 

automaticamente correção monetária, juros e multas quando da emissão da 2ª via.  

O Sistema deverá permitir a emissão do Relatório das Guias de Recolhimento por 

declarante com a data de vencimento, número da guia de recolhimento, valor do 

imposto devido, valor da correção monetária, valor dos juros, valor da multa e valor 

do imposto total, seja ela acrescido de juros e multa ou não, sempre sujeitas ao 

encerramento da declaração. 

Recibo de Retenção na fonte: O Sistema deverá permitir a impressão do Recibo de 

Retenção na Fonte autenticado eletronicamente com os seguintes dados: 

nome/razão social, CPF/CNPJ, inscrição estadual e municipal e endereço completo 

do tomador; nome/razão social, CPF/CNPJ, inscrição estadual e municipal e 

endereço completo do prestador; número da nota fiscal recebida; data da emissão; 

base de cálculo; ISS retido e campo para assinatura e carimbo do tomador. 

Termo de Encerramento de Escrituração Fiscal: O Sistema deverá permitir a impressão 

do Termo de Encerramento de Escrituração Fiscal com os seguintes dados: dados 

do declarante (razão social, endereço completo, CNPJ, inscrição estadual e 

municipal); mês de competência; tipo de escrituração: normal e retificadora; base 

de cálculo e imposto devido. 

Relatórios Disponibilizados ao Contribuinte: 

1. Serviços Prestados: 

• Número da nota fiscal; 

• Data de emissão; 

• Natureza da operação; 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

122

• Série da nota fiscal; 

• Valor total da nota fiscal; 

• Deduções legais; 

• Base de cálculo; 

• Alíquota; 

• Imposto devido; 

• Totalizadores: valor total da nota, deduções legais, base de cálculo e imposto 
devido e; 

•  Critério de busca: mês e ano de competência. 

2. Serviços Tomados: 

• Caso o prestador do serviço seja estabelecido no município: inscrição 
municipal; 

• Caso o prestador do serviço seja estabelecido em outro município: CNPJ; 

• Nota fiscal: data da emissão e data de pagamento, número da nota fiscal, 
natureza da operação e série da nota fiscal; 

• Valor total da nota fiscal; 

• Deduções Legais; 

• Base de cálculo; 

• Alíquota; 

• Imposto devido; 

• Totalizadores: valor total da nota, deduções legais, base de cálculo e imposto 
devido e; 

• Critério de busca: mês e ano de competência. 

 

3. Relatório de notas fiscais canceladas e/ou extraviadas: 

• Mês e ano de competência; 

• Número da nota fiscal; 
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• Data da declaração de cancelamento ou extravio. 

• Relatório totalizador do ISS retido na fonte: 

• Caso o prestador de serviço seja estabelecido no município: inscrição 
municipal; 

• Caso o prestador de serviço seja estabelecido em outro município: CNPJ; 

• Número da nota fiscal; 

• Data da emissão; 

• Natureza da operação; 

• Série da nota fiscal; 

• Valor total da nota fiscal; 

• Deduções legais; 

• Base de cálculo; 

• Alíquota; 

• Valor do imposto; 

• Totalizadores: valor total das notas fiscais, deduções legais, base de cálculo e 
valor do imposto retido e; 

• Possuir critério de busca por CNPJ, inscrição municipal, razão social do 
tomador e mês e ano de competência. 

4. Relatório de Lançamento em Plano de contas (Critério de busca: competência 
inicial e final) 

5. Relatório de conferência de Notas Fiscais Eletrônicas (Critério de busca: Data 
de emissão inicial e final e situação da nota) 

Relatórios Disponibilizados à Fiscalização Municipal: 

6. Relatório das empresas que declararam ausência de movimento tributável 
(Critério de busca: mês e ano de competência, natureza e tipo de serviço). 

7. Relatório das empresas que não procederam à declaração de serviços (Critério 
de busca: mês e ano de competência). 

8. Relatório mensal de controle dos serviços prestados ou tomados lançados 
através da declaração eletrônica de serviços: 
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• Data da emissão da nota fiscal; 

• Razão social/nome do prestador ou tomador do serviço; 

• CNPJ/CPF do prestador ou tomador do serviço; 

• Valor total da nota fiscal; 

• Deduções legais; 

• Valor dos serviços; 

• Tipo de recolhimento: ISS a recolher ou ISS retido e; 

• Valor do imposto próprio ou retido (Critério de busca: CNPJ, inscrição municipal 
ou razão social do contribuinte a ser consultado e mês e ano de competência). 

9. Relatório de inconsistência entre a numeração da nota fiscal declarada pelo 
tomador com a do prestador e vice-versa: 

• Número da nota fiscal duplicada; 

• Razão social/nome dos declarantes que lançaram a nota fiscal em duplicidade; 

• CNPJ/CPF e inscrição municipal dos declarantes que lançaram a nota fiscal em 
duplicidade; 

• Data da emissão; 

• Valor total da nota fiscal e; 

• Valor do imposto (Critério de busca: mês e ano de competência). 

10. Relatório de inconsistência entre o valor da nota fiscal declarado pelo tomador 
com o do prestador: 

• Número da nota fiscal; 

• Razão social/nome do prestador e tomador dos serviços; 

• CNPJ/CPF e inscrição municipal do prestador e tomador dos serviços; 

• Valores das notas fiscais inconsistentes e; 

• Valor do imposto devido ou retido (Critério de busca: mês e ano de 
competência). 

11. Relatório de inconsistência entre a data de emissão da nota fiscal declarada 
pelo tomador com a do prestador: 
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• Data da emissão; 

• Número da nota fiscal; 

• Razão social/nome do prestador e tomador dos serviços; 

• CNPJ/CPF e inscrição municipal do prestador e tomador dos serviços; 

• Valor da nota fiscal (Critério de busca: mês e ano de competência). 

12. Relatório dos valores declarados pelo tomador/prestador e não há escrituração 
por parte do prestador/tomador (Critério de busca: mês e ano de 
competência). 

13. Relatório dos contribuintes estabelecidos em outro município que estejam 
efetuando e declaração eletrônica de serviços (Critério de busca: mês e ano 
de competência). 

14. Relatório dos maiores tomadores de serviços do município (Critério de busca: 
competência inicial e final) 

15. Relatório dos maiores prestadores de serviço do município (Critério de busca: 
competência inicial e final) 

16. Relatório que mostra o valor total de receita gerada em um período (Critério de 
busca: Competência inicial e final e valores pagos ou em aberto) 

17. Relatório de empresas que não fizeram declaração de serviços (Critério de 
busca: Competência, tipo de serviço e contribuinte) 

18. Relatório quantitativo de notas escrituradas por exercício (Critério de busca: 
Exercício inicial e final) 

19. Relatório de empresas por faixa de faturamento (Critério de busca: Faixa de 
faturamento) 

20. Relatório quantitativo de empresas que acessa o sistema (Critério de busca: 
competência inicial e final) 

21. Relatório de empresas que não são do Simples Nacional e escrituraram como 
sendo do Simples Nacional. (Critério de busca: Competência inicial e final, 
contribuinte inicial e final e tipo de serviços) 

22. Relatório de inconsistência de seqüência na emissão de notas (Critério de 
busca: Competência inicial e final) 

23. Relatório de inconsistência da ordem cronológica de emissão de notas fiscais 
(Critério de busca: Competência inicial e final) 

24. Cadastro de Gráficas: para as gráficas estabelecidas no município não deverão 
ser necessárias a digitação de quaisquer dados, pois os mesmos deverão ser 
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automaticamente disponibilizados através do cadastro mobiliário. Dados 
obrigatórios que são exibidos na AIDF Eletrônica: 

• Dados completos do prestador de serviço; 

• Dados completos do estabelecimento gráfico; 

• Número e data de emissão da AIDF Eletrônica; 

• Data de validade da AIDF Eletrônica; 

• Número de notas fiscais autorizadas; 

• Número de vias para impressão da nota fiscal; 

• Modelo de nota fiscal: série única, modelo M-1 ou formulário contínuo; 

• Tipo de nota fiscal: série única, bilhete de ingresso e demais; 

• Campo para dados do proprietário do estabelecimento prestador (nome e CPF) 
ou responsável legal e assinatura; 

• Disposições legais pertinentes à validade da nota fiscal e outras necessárias. 

 

A AIDF Eletrônica deverá ser autenticada eletronicamente como forma de validação pela 
Prefeitura. O Sistema deverá disponibilizar ao estabelecimento gráfico e somente a 
ele, o lançamento das informações referentes a autorizações de AIDF Eletrônica. 

O Sistema deverá permitir o controle automático das AIDF autorizadas para cada 
contribuinte, com lançamento automático da numeração de notas fiscais seguintes, 
devendo retornar ao número anterior quando dos casos de cancelamento da AIDF 
Eletrônica. A numeração autorizada será sequencial. Será possível solicitar notas 
do tipo Talão, Formulário contínuo, Nota Fiscal eletrônica e Talão vigente. Onde o 
tipo Talão vigente não é necessário informar gráfica; número inicial e final é de livre 
digitação, sem controle de sequências e deverá ser permitido somente um registro 
de Talão vigente por série para cada contribuinte. 

O sistema deverá estar integrado ao sistema de Receitas Municipais viabilizando a 
conferência dos tributos pagos ou no caso da existência de débitos em tempo real, 
determinar em que condições estes se encontram, se estão parcelados, inscritos 
em dívida ativa ou outros casos. 

Permitir a emissão de certidões municipais em três situações: 

• certidão negativa de débito (para os casos de inexistência de débitos tributários 
em nome do contribuinte); 
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• certidão positiva com efeito negativo (quando conste em nome do contribuinte, 
débitos em aberto que ainda estejam com recurso em analise ou que estejam 
parcelados) e; 

•  certidão positiva (para os casos de existência de débitos tributário). 

O texto para as certidões municipais deverá ser de livre digitação e alteração pela 
Administração Municipal, e utilizarão como dados fixos o tipo de certidão, razão 
social/nome do contribuinte, CNPJ/CPF, inscrição municipal, data da emissão, data 
de validade e código de controle. 

O Sistema deverá permitir aos contribuintes a confirmação da veracidade das 

informações contidas nas certidões municipais através da digitação do código de 

controle constante das certidões. Somente produzirão efeitos as certidões 

municipais cuja autenticidade seja confirmada no endereço eletrônico do ISS on-

line. 

O Sistema deverá cruzar e analisar informações lançadas pelos declarantes através da 

escrituração de serviços tomados e prestados, com emissão de relatórios de 

inconsistências disponibilizados aos agentes tributários; e ainda a impressão de 

outros relatórios de acordo com as solicitações da Prefeitura. 

Nota Fiscal de Serviços eletrônica deverá ser emitida, gerenciada e armazenada pelo 

próprio sistema no Banco de Dados da Prefeitura Municipal, possibilitando a 

escrituração automática aos Contribuintes que a emitam. 

O Sistema deverá possibilitar o envio da mesma por e-mail para qualquer destinatário e 

possui um número de autenticação para comprovar sua autenticidade.  

O Sistema deverá permitir aos contribuintes efetuar o cancelamento de uma nota fiscal 

gerada, caso foi criado com algum dado incorreto, para isso, basta o contribuinte 

informar o motivo do cancelamento e a mesma já se torna cancelada na 

autenticação e também na escrituração na nota fiscal. 

O Sistema deverá possibilitar a exportação das notas fiscais criadas em arquivo, para a 

necessidade de importação para sistema de terceiros em formato XML, usando o 

layout definido do sistema de ISS On-line. 
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O Sistema deverá permitir a importação das notas fiscais utilizando um layout para a 

necessidade de notas geradas por sistemas de terceiros em formato XML, usando 

o layout definido sistema de ISS On-line. 

O Sistema deverá possuir o recurso de personalização da Nota Fiscal de Serviços 

eletrônica, possibilitando aos contribuintes, emitir o documento com o próprio 

logotipo da empresa prestadora dos serviços. 

Deverá existir um recurso de impressão em lote das notas fiscais geradas, o contribuinte 

pode selecionar uma ou várias notas fiscais eletrônicas para efetuar a impressão 

em lote das mesmas. 

O Sistema deverá ter um recurso de lançamento de ITBI com base no cadastro 

imobiliário do sistema de Receitas Municipais, já contratado por esta 

administração, usando os valores venais já calculados para o exercício corrente. 

Possibilitando a emissão de guia de recolhimento do valor do imposto apurado. 

O Sistema deverá disponibilizar acesso a esse recurso somente a usuários do grupo 

especifico para cartórios de notas do município. 

O lançamento do ITBI deverá ser gerado diretamente no sistema de Receitas Municipais 

disponibilizando aos agentes tributários a consulta de débitos, emissão de 

documento de arrecadação e envolvendo na emissão de certidões de débitos. 

O Sistema deverá disponibilizar aos contribuintes uma forma de se comunicar 

diretamente aos agentes fiscais para tirar dúvidas de qualquer natureza em 

qualquer parte do sistema, sem ter a necessidade de sair do sistema para acessar 

esse recurso. Toda a conversa deverá ser gravada que disponibilizada para uma 

consulta futura pelos fiscais da prefeitura, não sendo possível alterar e nem excluir 

nenhum trecho da conversa e ao final do atendimento via canal de comunicação 

on-line, deverá ser solicitada uma pesquisa de qualidade do atendimento dado ao 

contribuinte pelo fiscal que atendeu o mesmo, onde selecionar ao contribuinte que 

escolha o grau de satisfação referente ao atendimento prestado. Sendo possível 

consultar a resposta futuramente por um agente fiscal sem a possibilidade de 

alterar a resposta dada pelo contribuinte. 

d. GESTÃO DE SAÚDE EM AMBIENTE WEB 
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Permitir cadastrar os bairros do município. 

Permitir visualizar os municípios, porém trazer cadastrados todos os municípios do 

Brasil, de acordo com as especificações código e descrição do IBGE. 

Permitir visualizar os tipos de logradouros cadastrados e suas respectivas abreviações. 

Permitir cadastrar os logradouros do município. 

Permitir cadastrar as unidades federativas e suas respectivas siglas. 

Permitir visualizar os órgãos emissores cadastrados e suas respectivas siglas. 

Permitir visualizar os tipos de estado civis cadastrados. 

Permitir visualizar os tipos de raça/cor cadastrados. 

Permitir visualizar os tipos de situações familiares cadastrados. 

Permitir visualizar os tipos de escolaridades cadastrados. 

Permitir cadastrar as unidades de saúde informando no mínimo: 

• Código CNES. 

• Se a unidade é núcleo. 

• Estágios dos atendimentos. 

• Dados do BPA magnético. 

• Setores de divisão da unidade. 

• Tipos de medicamentos que serão utilizados na unidade. 

• Endereço 

• CNPJ 

• Razão Social 

• As unidades de referências. 
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Permitir cadastrar as unidades de referência do município e relacionar com elas quais as 

especialidades e procedimentos que poderão ser realizados na mesma. 

Permitir cadastrar as pessoas que frequentam o atendimento público, observando que as 

informações de preenchimento obrigatório deverão vir destacadas com uma cor 

diferenciada, contendo no mínimo: 

• Nome da pessoa, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Estado civil, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Data de nascimento, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Sexo, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Raça/Cor, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Município de nascimento 

• Nome da mãe, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Nome do pai. 

• Nacionalidade. 

• Escolaridade. 

• Situação familiar. 

• Tipo de logradouro, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Logradouro, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Bairro, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Número da residência, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Município de residência, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• CEP, deverá ser obrigatório o preenchimento. 

• Número do telefone. 

• CPF. 

• RG. 

• Título de Eleitor. 
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• Certidão de Nascimento. 

• Carteira profissional. 

• PIS/PASEP. 

• Foto do paciente. 

• Ter a possibilidade de impressão de etiquetas com os dados da pessoa. 

 

Permitir transformar uma pessoa em usuário paciente informando no mínimo os 
seguintes itens: 

• CNS definitivo ou provisório 

• NIS. 

• Tipo Sanguíneo. 

• Fator RH. 

• O número do prontuário nas unidades de atendimento. 

• Convênio médico. 

 

Permitir cadastrar os profissionais de saúde informando no mínimo os seguintes itens: 

• Cartão Nacional da Saúde. 

• Número do registro. 

• Conselho. 

• As unidades de saúde onde trabalha com seus respectivos CBO. 

• No momento do cadastramento, o sistema terá que validar o CPF do 
profissional. 

Permitir cadastrar os convênios médicos. 

Permitir cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 

Permitir cadastrar as salas de atendimento. 

Permitir cadastrar as esferas administrativas. 
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Permitir cadastrar as naturezas jurídicas. 

Permitir cadastrar os grupos de sintomas e os sintomas. 

Permitir cadastrar empresas/fornecedores informando os seguintes campos: 

• Nome da empresa. 

• Nome fantasia. 

• CNPJ. 

• Endereço 

• Telefone. 

• Fax. 

• E-mail. 

• Site. 

Permitir cadastrar as regionais. 

Permitir cadastrar as micro-regiões. 

Permitir cadastrar estágios do atendimento. 

Permitir cadastrar os motivos e eventos da agenda. 

Permitir cadastrar as atividades econômicas. 

Permitir cadastrar os tipos de situação que será utilizado na central de regulação. 

Permitir cadastrar os tipos de freqüência utilizados na prescrição médica. 

Permitir cadastrar as vias de administração utilizadas na prescrição médica. 

Permitir cadastrar os itens de prescrição que serão informados na prescrição médica. 

Permitir cadastrar o placar eletrônico, que será utilizado posteriormente no atendimento 
ao paciente. 

Permitir apresentar relatórios gráficos como: 

• Quantidade de atendimentos realizados; 

• Quantidade de atendimentos por hora; 

• Quantidade de doenças. 
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Permitir o profissional médico, odontológico e de enfermagem utilizar o placar de 

chamada de pacientes, onde o profissional irá realizar a chamada do paciente a ser 

atendido. Essa chamada ocorrerá via sistema, no placar deverá aparecer as 

seguintes informações: sala de atendimento, nome do profissional, nome do 

paciente e a foto do mesmo caso esteja cadastrada no sistema. 

Permitir registrar um atendimento médico informando, no mínimo, unidade de 

atendimento, data, hora, paciente, convênio, modalidade, caráter de atendimento, 

profissional, CBO e responsável pelo paciente sendo que, a origem do atendimento 

deverá vir automaticamente. 

Permitir a partir da tela de atendimento, pesquisar e cancelar os agendamentos 

referentes ao paciente que esta sendo atendido. 

Permitir a partir da tela de atendimento, relacionar relatórios de acordo com a 

padronização do município, como fichas de atendimento, comprovantes, etc. 

Permitir a partir da tela de atendimento, pesquisar o log do mesmo. 

Permitir registrar a produção dos profissionais em grupo da comunidade, informando no 

mínimo a unidade de atendimento, data e hora inicial e final, convênio, profissionais 

que participaram, pacientes que participaram, e o procedimento executado.  

Permitir registrar os atendimentos externos realizados pelos profissionais de saúde, tais 

como: Visitas domiciliares, Atendimentos em Centros Comunitários, dentre outros.  

Permitir registrar ainda a produção dos profissionais, informando no mínimo a unidade 

de atendimento, a data e hora inicial, modalidade, convênio, profissional, 

procedimentos realizados e a quantidade dos mesmos. Lembrando que se o 

procedimento exigir idade, não poderá ser informado nesse módulo. 

Permitir registrar Dados de Pré-Consulta, contendo no mínimo: 

• Data e hora; 

• Profissional e CBO; 

• Pulsação; 

• Pressão alta e baixa; 
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• Peso; 

• Estatura; 

• Temperatura; 

• Cintura; 

• Glicemia; 

• Calcular o IMC automaticamente; 

• Grupo dos sintomas; 

• Itens dos sintomas; 

• Procedimentos executados na pré-consulta. 

 

Anamnese, onde as opções de anamnese obrigatoriamente deverão ser configuradas de 

acordo com o CBO dos profissionais. 

Diagnósticos e procedimentos 

Procedimentos definidos pelo Ministério da Saúde; 

CID definidos pelo Ministério da Saúde. 

Prescrição: deverão ser informados os medicamentos, via de administração, frequência 

e quantidade, possibilitando que o profissional imprima um receituário padronizado 

pelo sistema, ou ainda relacionar um padronizado pelo município na própria tela de 

receituário, de maneira que o próprio usuário possa relacionar o relatório. 

Solicitação de Encaminhamento: possibilitar o usuário solicitar um encaminhamento para 

especialidades, disponibilizando automaticamente para a central de regulação 

como aguardando autorização, no momento de registrar o encaminhamento, o 

sistema deverá solicitar o protocolo de atendimento. 

Solicitação de SADT: podendo estar atribuindo para cada SADT solicitada o protocolo de 

atendimento, sendo que, após a confirmação do registro da solicitação de SADT o 

Sistema permita disponibilizar a solicitação na central de regulação como 

“aguardando autorização”. 
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Permitir pesquisar o Histórico do Paciente, como atendimentos anteriores. 

Permitir gerar e imprimir Declaração de Comparecimento dos pacientes.  

Permitir gerar e imprimir Atestados Médicos dos pacientes. 

Possuir uma tela onde traga todos os pacientes para consulta de uma determinada, data 

de um determinado profissional, devendo ainda classificar por cor os atendimentos 

previamente classificados na pré-consulta (Ex.: Vermelho para “Grave”). 

Permitir realizar pesquisa de um ou vários atendimentos, cancelá-los mediante a 

informação do motivo do cancelamento. 

Possuir uma tela de pesquisa de histórico do paciente, onde o usuário possa informar o 

nome do paciente, o período pesquisado separado por atendimento, agendamento, 

medicamento, vacina, laboratório, transporte, encaminhamento, SADT e 

Odontograma. 

Permitir registrar os atendimentos psicossociais. 

Permitir registrar os atendimentos domiciliares. 

Permitir registrar a lista de espera de encaminhamentos e SADT informando no mínimo: 

• Nome do paciente. 

• Especialidade/SADT. 

• Data da solicitação 

• Profissional solicitante. 

• Unidade solicitante. 

• Prioridade. 

• Tipo do registro. 

• Unidade realizadora. 

• Profissional realizador. 

Permitir montar agendas de atendimentos médicos informando no mínimo os seguintes 
dados: 
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• Unidade. 

• Tipo agenda (interna/externa). 

• Se a cota é de livre demanda. 

• Profissional. 

• Especialidade. 

• Sala. 

• Cotas atribuindo dias da semana e horários. 

• Quais os procedimentos que farão parte desta agenda. 

 

Permitir agendar um paciente informando, unidade de saúde, data, hora, profissional, 
CBO, permitindo ainda, no próprio agendamento verificar o histórico de 
agendamentos do paciente. 

Possibilitar realizar agendamento de um paciente informando a especialidade sem a 
necessidade de informar o profissional, de maneira que o Sistema distribua os 
agendados para os profissionais que estão relacionados com aquela especialidade. 

Permitir filtrar os agendamentos por profissional, data, especialidade e a partir deste filtro 
gerar os atendimentos que serão realizados no dia. 

Permitir realizar a manutenção das agendas, realizando rotinas como, inserção e 
exclusão de horários, inserção e exclusão de datas, inserção e exclusão de 
procedimentos. 

Permitir selecionar os agendamentos de um determinado dia e realizar a transferência 
desses agendados para outro dia que tenha vagas disponíveis. 

Permitir filtrar os agendamentos e cancelá-los atribuindo o motivo, liberando essa vaga 
para que seja agendado outro paciente. 

Possuir tela de consulta de agendamentos onde, nessa mesma tela, seja possível 
identificar data do agendamento, nome do paciente, especialidade, situação, 
motivo do cancelamento e data do cancelamento. 

Possuir rotina de parametrização que possibilite aos gestores definir se um paciente será 
agendado sem o Cartão SUS ou não, possibilitando ainda que tal situação gere 
somente um alerta para o usuário informar o paciente.   

Permitir o cadastramento dos Capítulos do CID e sua manutenção.  

Permitir o cadastramento do CID e sua manutenção. 
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Permitir o cadastramento do CBO e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento das Formas de Organização e sua manutenção. 

Permitir o cadastro de Grupos/Subgrupo e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento dos Serviços e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento das Habilitações e sua manutenção 

Permitir o cadastramento dos Níveis de Hierarquia e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento dos Procedimentos e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento de Caráter de Atendimento e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento dos Serviços/Classificações e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento dos Atributos Complementares e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento das Modalidades e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento dos Instrumentos de Registros e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento dos Tipos de Prestadores e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento das Especialidades dos Leitos e sua manutenção. 

Permitir o cadastramento dos Tipos de Leitos e sua manutenção. 

Possuir cadastro dos Tipos de Materiais. 

Possuir cadastro dos Tipos de Medidas. 

Permitir cadastrar os Materiais informando no mínimo os seguintes itens: 

• Tipo da Medida 

• Grupo 

• Carência 

• Código DCB 

• Classificação do Psicotrópico 

• Tipo do Material, possibilitando vincular vários tipos de matérias para um único 
material.  

• Estoque Mínimo por unidade de saúde 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

138

• Quantidade máxima de dispensação permitida por unidade de saúde. 

• Relacionar os similares. 

 

Possuir cadastro dos Grupos de Materiais 

Possuir cadastro da Classificação de Psicotrópicos. 

Permitir registrar as implantações do estoque informando as entradas iniciais, 
gerenciando e impedindo que se execute manutenções após a finalização da 
implantação do saldo do estoque de uma determinada unidade de saúde. 

Permitir registrar as entradas de medicamentos informando no mínimo: 

• Data da Entrada 

• Usuário (Funcionário) do sistema que registrou a entrada. 

• Setor 

• Fornecedor 

• Número da Nota Fiscal 

• Data da Nota Fiscal 

• Material 

• Tipo do Material 

• Lote 

• Validade 

• Quantidade 

• Valor Unitário 

• Valor Total  

• Média Calculada 

 

Permitir registrar as dispensações de medicamentos informando no mínimo 

• Data da Dispensação 
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• Usuário (Funcionário) do sistema que registrou a dispensação 

• Unidade de Saúde 

• Setor 

• Paciente 

• Profissional que receitou o medicamento 

• Número da série da receita 

• Material 

• Tipo do Material 

• Lote 

• Quantidade 

• Dias de Tratamento 

• Posologia 

• Ter a opção de consultar os materiais similares. 

• Ter a opção de consultar o histórico do paciente. 

Permitir registrar as saídas de materiais para setores das unidades de saúde, 
informando no mínimo: 

• Data 

• Usuário do sistema (Funcionário) que registrou a saída 

• Unidade 

• Setor 

• Tipo da Saída 

• Material 

• Tipo do Material 

• Lote 

• Quantidade 
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Permitir registrar as transferências de materiais para outras unidades de saúde 
informando no mínimo: 

• Data 

• Usuário do sistema (Funcionário) que registrou a transferência 

• Unidade de Origem 

• Setor de Origem 

• Unidade de Destino 

• Setor de Destino 

• Material 

• Tipo 

• Lote 

• Quantidade 

Possuir tela que localize uma transferência realizada, marque, confirme e estorne as 
transferências realizadas. 

Permitir registrar as doações de materiais recebidas nas farmácias. 

Permitir registrar as solicitações de compra de materiais. 

Possuir rotina de inutilização de material vencido. 

Possuir tela onde permita consultar os estoques por Material, Tipo e Lote no mínimo. 

Possuir tela onde permita alterar a validade dos materiais. 

Possuir rotina que possibilite registrar os inventário dos materiais. 

Possuir rotina de criação de papeis de usuário onde é possível criar um papel e informar 
quais os menus que esse determinado papel terá acesso. 

Permitir atribuir a esse papel vários usuários (login). 

Possuir rotina de parametrização do sistema, contendo no mínimo: 

• Brasão 

• Serviço Laboratorial 

• Grupo de Medicamento 
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• Grupo de Vacina 

• Convênio Padrão 

• Município Padrão 

• Quantidade de dias para Dispensação 

• Período de Faturamento API 

• Período de Faturamento PSF 

• Dias anteriores e posteriores para registrar atendimento 

• Validação do município do paciente na dispensação 

• Validação de medicamentos por CID 

• Validação do número de APAC 

• A distância dos tipos de transportes utilizados no TFD. 

• Válida Dados Clínicos da Pré-Consulta. 

 

Possuir rotina de importação da faixa numérica disponibilizado pelo Ministério da Saúde 
usada no controle de procedimentos de Alto Custo (APAC). 

Possuir tela de pesquisa do LOG, possibilitando que o usuário realize uma auditoria dos 
registros que estão sendo inseridos no sistema. 

Possuir rotina de envio de mensagens entre os usuários do sistema, sendo possível 
anexar documentos na mensagem. 

Possuir rotina de unificação de prontuários duplicados de maneira automática. 

Possuir cadastro de doses seguindo os padrões do API (Ministério da Saúde). 

Possuir cadastro de faixa etária seguindo os padrões do API (Ministério da Saúde) 

Possuir cadastro de justificativas. 

Possuir cadastro de Vacinas seguindo os padrões do API (Ministério da Saúde) 

Permitir parametrizar as vacinas informando, no mínimo, os seguintes campos; 

• Dose 

• Tipo de Vacina 
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• Sigla de abreviação API Vacina 

• Sigla de abreviação API Dose 

• Faixa Etária 

Permitir parametrizar a carteira de vacina informando, a descrição da vacina e a dose. 

Permitir registrar as implantações do estoque informando as entradas iniciais. 

Permitir registrar as entradas de vacinas informando, no mínimo: 

• Data da Entrada 

• Funcionário que registrou a entrada. 

• Setor 

• Fornecedor 

• Número da Nota Fiscal 

• Data da Nota Fiscal 

• Material 

• Tipo do Material 

• Lote 

• Validade 

• Quantidade 

• Valor Unitário 

Permitir registrar as transferências de vacinas a outras unidades de saúde informando, 
no mínimo: 

• Data 

• Usuário (Funcionário) do sistema que registrou a transferência 

• Unidade de Origem 

• Setor de Origem 

• Unidade de Destino 

• Setor de Destino 
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• Material 

• Tipo 

• Lote 

• Quantidade 

Possuir tela que localize as transferências de vacinas não confirmadas, possibilitando a 
confirmação e o estorno dessas transferências. 

Permitir registrar as solicitações de compra (requisições) de vacinas. 

Possuir tela da carteira de vacinação, possibilitando visualizar todas as vacinas que 
foram parametrizadas de acordo com o API, permitindo o registro das aplicações, 
agendamentos e registros antigos. 

Possuir tela onde permita consultar os estoques de Vacina por Tipo e Lote. 

Possuir cadastro de Kit 

Permitir a realização de integração de leiaute com equipamentos de realização de 
exames laboratoriais;  

Possuir cadastro de situações do material. 

Possuir cadastro de resultados. 

Possuir cadastro de tipos de materiais coletados. 

Possuir cadastro de locais de coleta. 

Possuir cadastro de antibióticos. 

Possuir cadastro de faixa etária. 

Possuir cadastro de método. 

Possuir cadastro de bactérias. 

Possuir cadastro de bancadas. 

Permitir rotina de parametrização dos profissionais, informando unidade, profissional, 
CBO e o serviço/classificação. 

Possuir rotina de parametrização dos valores de referência informando, kit, sexo e faixa 
etária.  

Possuir rotina de parametrização dos exames informando, procedimento, grupo, os 
parâmetros e valores de referência. 
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Possuir rotina da parametrização dos preparos dos exames. 

Possuir rotina de parametrização das formula informando, em qual coluna será a fórmula 
e de que maneira será montado o cálculo das fórmulas. 

Permitir realizar as solicitações de exames informando, data, hora, unidade solicitante e 
realizadora, profissional, convênio, paciente, exames, material coletado, local da 
coleta e data da coleta. 

Permitir registrar os resultados dos exames informando; 

• Data e hora; 

• Unidade Solicitante; 

• Profissional Solicitante; 

• Unidade Realizadora; 

• Exame; 

• Bioquímico; 

• Situação; 

• Kit e; 

• Observação. 

Possuir rotina para pesquisar os exames realizados e partir da mesma informar a 
entrega e gerar a impressão dos mesmos.  

Permitir solicitar exames por imagem. 

Permitir informar resultados dos exames de acordo com as solicitações. 

Permitir anexar imagens nos resultados dos exames. 

Permitir gerar o BPA dos procedimentos de exames por imagem para faturamento. 

Possuir cadastro do destino do lixo. 

Possuir cadastro de domicílio coberto/área de abrangência. 

Possuir cadastro do tipo do domicílio. 

Possuir cadastro do tipo de tratamento de água. 

Possuir cadastro do tipo de abastecimento de água. 

Possuir cadastro do tipo de escoamento do esgoto. 
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Possuir cadastro do tipo de procura em caso de doença. 

Permitir cadastrar as equipes de saúde informando no mínimo: 

• Segmento 

• Área 

• Domicílio Coberto/Área de Abrangência 

• Modelo de Atendimento 

• Unidade de Saúde 

• Nome da Equipe 

• Tipo da Equipe 

• População Atendida 

• Situação 

• Profissionais de níveis superiores e nível médio. 

Permitir cadastrar as famílias informando no mínimo:  

• Data 

• Equipe de Saúde 

• Agente Comunitário 

• Micro Área 

• Família 

• Classificação da Família 

• Renda Familiar 

• Observação 

• Usuários 

•  Ocupação 

• Doenças 

• Situação Habitacional 
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• Tipo de Casa 

• Tipo do Tratamento de Água 

• Tipo do Abastecimento de Água 

• Tipo do Escoamento de Água 

• Tipo do Destino do Lixo 

• Planos de Saúde 

• Tipo dos Meios de Transportes 

• Tipo dos Meios de Comunicação 

• Em caso de doença procura 

• Grupos Comunitários 

• Hospitalizações definindo, data, motivo e hospital 

Possuir tela de pesquisa onde possa filtrar os pacientes que estão cadastrados nos 
programas. 

Possuir rotina de transferência de famílias. 

Possuir cadastro dos tipos de combustíveis. 

Possuir cadastro dos motivos de viagens. 

Possuir cadastro das montadoras. 

Possuir cadastro dos tipos de despesas. 

Possuir cadastro dos tipos de manutenção. 

Possuir cadastro de rotas. 

Possuir cadastro dos tipos de veículos. 

Possuir cadastro dos tipos de destino. 

Possuir cadastro de veículos. 

Possuir cadastro de motorista. 

Possuir cadastro dos tipos de setores de transporte. 

Permitir registrar uma viagem informando no mínimo: 
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• Status 

• Tipo do Transporte 

• Data e hora inicial 

• Data e hora final 

• Setor 

• Veículo 

• Motorista 

• Rota 

• Adiantamento 

• Km Inicial 

• Km Final 

• Data Chegada e Hora Chegada 

• Paciente 

• Data retorno 

• Data atendimento 

• Hora do atendimento 

• Ocupa vaga 

• Município de Destino 

• Local 

• Motivo 

• Ponto de Busca 

• Acompanhante 

• Tipo da Despesa 

• Fornecedor 

• Nota 
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• Data 

• Valor 

Permitir registrar a manutenção de um veículo informando no mínimo: 

• Situação 

• Data e hora da entrada 

• Data e hora da saída prevista 

• Setor 

• Veículo 

• Km Entrada 

• Oficina 

• Data da Saída 

• Km próxima manutenção 

• Data da próxima manutenção 

• Itens da manutenção 

Possuir tela de pactuação de procedimentos informando obrigatoriamente os seguintes 
itens: 

• Unidade 

• Mês Competência 

• Ano Competência 

• Convênio 

• Tipo do Procedimento 

• Tipo de Controle 

• Procedimentos 

• Quantidade 

• Unidades Solicitantes 
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Possuir tela de pactuação de especialidades informando obrigatoriamente os seguintes 
itens: 

• Unidade 

• Mês Competência 

• Ano Competência 

• Tipo de Controle 

• Especialidades 

• Quantidade 

• Unidades Solicitantes 

Possuir tela de autorização de encaminhamentos informando no mínimo os seguintes 
itens: 

• Data autorização 

• Profissional Autorizador 

• Unidade Autorizadora 

Possuir rotina para negar uma solicitação de encaminhamento. 

Possuir rotina para cancelar uma solicitação de encaminhamento. 

Possuir tela de autorização de SADT informando os seguintes itens: 

• Data autorização 

• Profissional Autorizador 

• Unidade Autorizadora 

Possuir rotina para negar uma solicitação de SADT 

Possuir rotina para cancelar uma solicitação de SADT. 

Possuir rotina de geração do BPA Magnético mensal.  

Possuir rotina de geração do BPA Magnético mensal no formato txt. 

Possibilitar a integração com o API. 

Possibilitar a importação dos dados do CNES. 

Possuir rotina de importação dos dados do SIGTAP mensal. 
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Possuir rotina de geração do APAC Magnético mensal. 

Possuir rotina de geração do SIAB mensal. 

Possuir rotina de geração do layout do HIPERDIA. 

Possuir rotina de geração do RAAS. 

Permitir realizar as parametrizações dos municípios do TFD. 

Permitir realizar as parametrizações dos procedimentos do TFD. 

Permitir registrar uma solicitação de TFD informando no mínimo: 

• Data 

• Paciente 

• Unidade Solicitante 

• Profissional 

• Procedimento 

• Encaminhamento 

• Ajuda de Custo 

• Unidade Autorizadora 

• Município de Destino 

• Tipo do Transporte 

• Profissional Autorizador 

• Data da Autorização 

Permitir registrar uma solicitação de medicamentos de Alto Custo informando no mínimo: 

• Paciente 

• Data da Solicitação 

• Gestante 

• Peso 

• Altura 
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• Transplantado 

• Quantidade de Transplante 

• Unidade Solicitante 

• Profissional Solicitante 

• Tipo do Procedimento 

• Procedimento 

• Quantidade 

• Cid Principal 

• Cid Secundário 

• Mês Inicial para atualização 

• Ao informar esses campos, possuir rotina de autorização (geração) de meses. 

Permitir registrar solicitação de ostomizados informando, no mínimo, os seguintes itens: 

• Paciente 

• Data da Solicitação 

• Gestante 

• Peso 

• Altura 

• Transplantado 

• Quantidade de Transplante 

• Unidade Solicitante 

• Profissional Solicitante 

• Tipo do Procedimento 

• Procedimento 

• Quantidade 

• Cid Principal 
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• Cid Secundário 

• Mês Inicial para atualização 

• Ao informar esses campos, possuir rotina de autorização (geração) de meses. 

Possuir tela de autorização dos laudos. 

Possuir tela de parametrização dos municípios que irão solicitar medicamentos de alto 
custo.  

Possuir tela que possibilite um filtro de vários laudos e atribua a eles o motivo de 
cobrança. 

Permitir cadastrar os dentes da arcada dentária 

Permitir registrar o odontograma do atendimento realizado ao paciente.  

Permitir registrar a declaração de óbito informando, no mínimo: 

• Tipo do óbito 

• Data do óbito 

• Hora do óbito 

• Nome do Falecido 

• Estado Civil 

• Escolaridade 

• Ocupação 

• Rua 

• Bairro 

• CEP 

• Município 

• Cartório 

• Registro 

• Cemitério 

• Local da Ocorrência 
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• Estabelecimento da Ocorrência 

• Condições e Causas do Óbito 

• Profissional 

• Causas Externas 

Permitir o registro de uma solicitação de AIH, contendo no mínimo as seguintes 
informações: 

• Paciente 

• Data da Internação 

• Tipo da AIH 

• Unidade Solicitante 

• Caráter da Internação 

• Status da Solicitação 

• Principais sinais e sintomas clínicos 

• Condições que justificam a internação 

• Principais resultados de provas 

• Procedimento solicitado 

• Cid Principal 

Permitir a autorização de uma AIH, contendo no mínimo as seguintes informações: 

• Número da AIH 

• Profissional Autorizador 

• Parecer da Solicitação 

• Data da Autorização 

Possibilitar a parametrização da pressão arterial sistólica e diastólica. 

Possibilitar relacionar os CBO´s que pertencem aos enfermeiros, técnico em 
enfermagem e médicos. 

Permitir realizar o cadastramento dos pacientes hipertensos e diabéticos do município, 
contendo no mínimo as seguintes informações: 
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• Data do Cadastro 

• Código da Pessoa 

• Pressão Arterial Sistólica e Diastólica  

• Cintura em centímetros 

• Peso em quilos 

• Altura em centímetros 

• Informar os medicamentos que o paciente faz uso 

• Informar fatores de risco e doenças concomitantes  

• Informar presenças de complicações 

Possuir ferramenta de geração de relatório e elaborar qualquer tipo de relatório seguindo 
os modelos pré-definidos pelo município. 

e. GESTÃO DE EDUCAÇÃO EM AMBIENTE WEB 

Possuir cadastro das tabelas auxiliares publicadas pelo MEC, que regulamentam a 
exportação dos dados para o Educa censo: Curso de Formação Superior, Cursos 
da Educação Profissional, Disciplinas, Distritos, Instituições de Ensino Superior, 
Língua Indígena, Municípios, Órgão Emissor de Identidade, Órgão Regional, 
Países, Regras de Disciplinas, Tipo de Atendimento Educacional Especializado, 
Tipo de Atividade Complementar, UF, Dependências Existentes nas Escolas e Tipo 
de Localização da Escola; 

Possuir rotina de importação dos dados do último censo escolar, de forma que os dados 
sejam convertidos alimentando o cadastro de unidades escolares, turmas, 
docentes e alunos, eliminando assim o processo de cadastro manual no momento 
da implantação do software; 

Possuir rotina de importação dos arquivos do censo escolar para atualização do código 
INEP de alunos e docentes; 

Possuir rotina de exportação dos alunos e docentes que em seu cadastro não possui 
código INEP, mesmo tendo executado a rotina de atualização dos códigos de 
acordo com os dados do último censo escolar. A exportação deverá ser feita por 
meio de um arquivo em formato .txt de acordo com leiaute publicado pelo INEP. 

Possuir rotina de geração de dados para o Censo Escolar por meio de arquivo em 
formato .txt, de acordo com leiaute publicado pelo INEP. 

Possuir cadastros auxiliares de necessidades especiais, linhas de transporte utilizadas 
pelos alunos, benefícios sociais concedidos aos alunos, tipos de cursos e 
simpósios, cursos e simpósios, tipos de unidade e status, para serem utilizados nos 
cadastros principais do sistema; 
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Possuir cadastros auxiliares de cargos, funções e categorias. Esses cadastros deverão 
estar vinculados ao cadastro de funcionários; 

Possuir cadastros auxiliares de raça/cor, nacionalidade, CBO (cadastro brasileiro de 
ocupações), estado civil, grau de parentesco e escolaridade, para serem utilizados 
nos cadastros principais do sistema; 

Possuir cadastros auxiliares de tipos de logradouro, logradouros e bairros do município, 
para serem utilizados nos cadastros principais do sistema; 

Permitir o cadastramento dos órgãos e unidades escolares vinculadas à Secretaria 
Municipal de Educação em uma única tela contendo os seguintes dados: razão 
social, tipo de unidade, logradouro, CEP, município, telefone, e-mail e logotipo; 

Permitir a parametrização por unidade escolar e ano letivo de critérios de avaliação que 
indiquem aprovação ou reprovação dos alunos informando: média de aprovação, 
média de aprovação da recuperação, quantidade de disciplinas reprovadas 
permitida, porcentagem de faltas permitida e data limite para ajuste de aluno na 
turma; 

Possuir cadastro de pessoas que seja composto por dados comuns a alunos, 
funcionários, sócios de bibliotecas e usuários do sistema: nome, nome da mãe, 
nome do pai, data de nascimento, sexo, endereço completo (logradouro, número 
da residência, complemento, bairro, município e zona), telefones para contato, 
raça/cor, nacionalidade, naturalidade, estado civil, necessidades especiais e 
documentos em geral (nº da certidão, nº do livro, nº da folha, município, comarca, 
RG, CPF, entre outros); 

Possuir cadastro de alunos a partir do cadastro de pessoa, que utilize o mesmo código 
de identificação, e que armazene os seguintes dados: RA (Registro do Aluno), 
número do NIS, código INEP, RM que será utilizado para identificar os mesmos 
nas unidades escolares, programas sociais (benefícios), e os responsáveis pelo 
mesmo; 

Permitir o cadastro de funcionários a partir do cadastro de pessoa, utilizando o mesmo 
código de identificação, armazenando dados financeiros como número do banco, 
número da agência, número da conta e tipo de conta, data de ingresso no serviço 
público, quantidade de filhos e código INEP.  

Permitir registrar os dados dos contratos que o mesmo possui com a Prefeitura Municipal 
(número do contrato, cargo, categoria, jornada de trabalho, data de admissão, data 
de posse e data de desligamento), os dados referentes à formação (grau de 
escolaridade, curso superior, instituição de ensino e ano de conclusão), assim 
como os cursos e simpósios dos quais o funcionário participou; 

Possuir rotina para registrar os locais de um trabalho de um determinado contrato, 
possibilitando inclusive a vinculação de unidades sedes e sub-sedes. O sistema 
deve possibilitar a alteração do local de trabalho registrado inicialmente, indicando 
o local de trabalho de destino e a data da remoção, armazenando o histórico das 
transações. 
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Possuir rotina através da qual seja possível registrar as transferências de cargo e função 
dos funcionários referentes a um determinado contrato, informando o novo cargo 
ou função, a data da movimentação e o motivo da transferência, armazenando o 
histórico das transações.  

Possuir rotina para registrar o retorno ao cargo do qual o funcionário é titular, quando 
este estiver ocupando um cargo comissionado. 

Permitir cadastrar as convenções que poderão ser apontadas na ficha de freqüência dos 
funcionários e/ou professores, indicando para quais benefícios as mesmas 
contarão como dias trabalhados e para quais categorias de funcionários poderão 
ser lançadas; 

Possuir rotina para lançamento da freqüência dos funcionários, na qual seja possível 

registrar para cada dia de um determinado mês, qualquer evento previamente 

cadastrado que indique comparecimento, falta, afastamento, licença entre outros. A 

rotina deverá possuir recurso de lançamento coletivo, para evitar que o usuário 

faça lançamentos repetidos desnecessariamente. 

Permitir a emissão da ficha modelo 100 do IMESP, que deverá utilizar como base de 

cálculo do tempo de serviço o saldo inicial cadastrado para o ano a que a ficha se 

refere, somado com os eventos lançados mês a mês; 

Possuir rotina para registro de freqüência dos professores por hora aula, cujo 

lançamento seja bloqueado ou permitido de acordo com o evento já lançado para o 

professor na data correspondente; 

Possuir rotina de substituição de professores, através da qual possam ser identificadas 

todas as aulas para as quais foram registradas faltas, possibilitando que o usuário 

relacione para cada uma delas, o professor substituto; 

Possuir cadastro de matriz curricular por etapa de ensino e ano letivo, no qual deverá ser 

informado para cada disciplina que compõe a matriz, o regime de docência 

(polivalente ou monovalente) sob o qual serão ministradas na etapa em questão, a 

ordem em que a mesma será impressa nos documentos (consolidado, boletim e 

histórico), e a carga horária semanal; 

Possuir cadastro do calendário escolar, através do qual possam ser lançados os dias 

letivos e não letivos de um determinado ano letivo, inclusive com a vinculação de 

legendas através das quais seja possível identificar os eventos de um determinado 

dia; 
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Possuir cadastro de avaliações para registro do desenvolvimento dos alunos de turmas 

de escolarização, atividade complementar ou AEE, na qual seja possível definir os 

critérios da avaliação (habilidades, comportamentos, entre outros), as opções de 

lançamento para os critérios, as etapas de ensino e modalidades, tipos de 

atividade complementar ou tipos de atendimento educacional especializado, e os 

períodos nos quais a avaliação será aplicada. 

Possuir cadastros auxiliares de tipos de ensino, ciclos de ensino e modalidades de 

ensino, devendo esses cadastros estar relacionados no cadastro de etapa de 

ensino; 

Permitir o cadastro de arredondamentos no qual serão definidas as variações decimais e 

valores e o valor calculado que deverão ser considerados para calcular a média 

final do aluno com base nas notas dos quatro bimestres; 

Permitir o cadastro de conceitos de notas em no mínimo dois tipos: letras e números. 

Para conceitos do tipo letra deverá ser informada a variação de valores e o valor 

calculado para cada letra. A rotina deverá permitir vincular para cada conceito 

cadastrado um arredondamento (que deve ser previamente cadastrado) que terá 

influência no cálculo da média; 

Possuir cadastro das salas de aulas por unidade escolar; 

Permitir o cadastramento das turmas de escolarização, atividade complementar e 

atendimento educacional especializado, por unidade escolar e ano letivo, 

informando os dados exigidos pelo Educacenso para cada tipo de turma; 

Permitir realizar a matrícula individual do aluno a partir do cadastro da turma, informando 

apenas a data da matrícula e o número de chamada do aluno, podendo este ser 

colocado manualmente pelo usuário, ou gerado automaticamente pelo sistema; 

Possuir uma única tela onde o usuário possa realizar as movimentações para o aluno 

tais como: transferência, remanejamento, evasão e reclassificação; 

Permitir registrar ocorrências de qualquer natureza (disciplinares, médicas, entre outras) 

relacionadas aos alunos ou as turmas de qualquer unidade escolar da rede 

municipal; 
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Permitir registrar as dispensas dos alunos de alguma disciplina; 

Permitir registrar as notas e faltas dos alunos, com a devida validação de acordo com o 

conceito informado no cadastro da etapa de ensino a qual está vinculada a turma;  

Permitir gerar a média final dos alunos, com base nas notas bimestrais dos mesmos, de 

forma automática, através de uma fórmula previamente parametrizada no cadastro 

da unidade escolar, e levando em consideração o arredondamento vinculado ao 

conceito utilizado para avaliar a etapa de ensino em questão. O usuário deverá ter 

a opção de gerar a média por aluno, por turma ou por etapa de ensino de um a 

determinada escola e ano letivo; 

Possuir cadastro dos horários das aulas por unidade escolar, informando descrição, 

horário inicial, duração da aula, quantidade de aulas, se possui intervalo e a 

duração do mesmo quando houver; 

Possuir cadastro dos horários das turmas por dia da semana, informado os dias da 

semana nos quais as turmas terão atividades, e o professor responsável por cada 

aula. Para professores monovalentes que foram vinculados a mais de uma 

disciplina na turma, o sistema deverá exigir que seja informada a disciplina que 

será ministrada em cada aula em que o mesmo for vinculado; 

Possui rotina de réplica dos horários cadastrados das turmas de acordo com as datas 

informadas no calendário escolar; 

Permitir a emissão do relatório de declaração de escolaridade; 

Permitir a emissão do relatório de declaração de transferência; 

Permitir a emissão do relatório de consolidado de notas e faltas por turma e bimestre, de 

acordo com as notas e faltas registradas pelas secretarias da unidade escolar ou 

pelos professores; 

Permitir a emissão do relatório de boletim bimestral por turma e/ou por aluno; 

Permitir a emissão do relatório de histórico escolar do ensino fundamental de conclusão; 
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Permitir a emissão do relatório de histórico escolar do ensino fundamental de 

transferência; 

Permitir a emissão do relatório de rendimento escolar final por turma; 

Permitir a emissão de relatório de indicadores de aprendizagem por unidade escolar, que 

indique a quantidade de matrículas, aprovações, reprovações, evasões e 

transferências por etapa de ensino; 

Possuir rotina de acesso dos professores as turmas aos quais estão vinculados de 

acordo com suas respectivas disciplinas para lançamento das informações do 

diário de classe; 

Permitir o lançamento da freqüência dos alunos nas suas respectivas turmas e 

disciplinas; 

Permitir o lançamento de ocorrências por aluno; 

Permitir o lançamento do conteúdo programático ministrado em sala de aula; 

Permitir o cálculo automático de aulas dadas de acordo com os lançamentos realizados 

em cada dia e aula ao qual o professor leciona 

Permitir o lançamento das avaliações dos alunos; 

Permitir o cadastro de novos critérios de avaliações de acordo com cada disciplina e 

professor; 

Possuir rotina de calculo da média de cada período (bimestre) pelos professores; 

Permitir calcular média bimestral dos alunos através da média aritmética ou ponderada 

de acordo com a necessidade de cada turma e/ou professor; 

Permitir ao professor alternar entre bimestres e turmas a qual está vinculado; 

Permitir a impressão do diário de classe pelo próprio professor, podendo optar pelas 

seções e os bimestres a serem impressos; 
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Possuir rotina de importação do arquivo disponibilizado pelo sistema Projeto Presença, 

através menu Grandes Prefeituras, que contém as informações dos alunos para os 

quais o usuário municipal máster precisa informar o percentual de freqüência; 

Possuir rotina de cálculo do percentual de freqüência dos alunos que constam no arquivo 

importado, com base na freqüência diária registrada pelos professores em seus 

diários de classe eletrônicos, indicando inclusive a ocorrência de baixa freqüência, 

para aqueles que não alcançaram o percentual mínimo exigido pelo Programa 

Bolsa Família, de acordo com seu tipo de acompanhamento; 

Possuir rotina de justificativa de baixa freqüência, que com o cálculo já realizado deverá 

localizar todas as ocorrências de baixa freqüência, para que o usuário municipal 

máster indique os motivos que geraram a baixa freqüência; 

Possuir rotina para geração do arquivo em formato “.txt” de acordo com o “Manual de 

leiaute – Grandes Prefeituras” elaborado pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação/SE; 

Permitir disponibilizar de forma online, materiais que foram utilizados em aula ou 

materiais auxiliares que possam ser utilizados pelos alunos na realização dos 

trabalhos escolares; 

Possuir rotina que permita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino 

consultar os materiais de aula disponibilizados pelos professores, de forma que 

sejam visualizados apenas os dados pertencentes aos mesmos; 

Possuir rotina que permita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino 

consultar suas notas e faltas bimestrais, de forma que sejam visualizados apenas 

os dados pertencentes aos mesmos, possibilitando que seja feita a impressão do 

boletim bimestral; 

Possuir cadastro de bibliotecas integrado com o cadastro de escolas do módulo 

acadêmico, de modo que seja possível cadastrar tanto a biblioteca municipal 

quanto as salas de leitura existentes nas unidades escolares, permitindo dessa 

forma que ambas façam o controle do acervo literário;  
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Possuir rotina de parametrização da biblioteca de acordo com as políticas de 

empréstimo, estabelecendo a quantidade máxima de exemplares por sócio, a 

quantidade mínima de exemplares de uma determinada obra que devem 

permanecer na biblioteca, e se será utilizado código de barras para registrar a 

movimentação (empréstimos e devoluções) dos exemplares; 

Possuir cadastros auxiliares de tipos de obra, coleções, idiomas, categorias de obras, 

gêneros e palavras-chave, possibilitando a utilização destas informações na 

catalogação das obras; 

Possuir o cadastro de editoras no qual seja armazenado o nome, o logradouro, o 

município no qual está estabelecido, telefones e e-mail para contato, possibilitando 

a utilização destas informações na catalogação das obras; 

Possuir cadastro de autores no qual seja armazenado o nome completo, o nome 

resumido, o código na tabela cutter e a biografia do mesmo, possibilitando a 

utilização dessas informações na catalogação das obras; 

Possuir cadastro de obras no qual seja armazenado o título principal e secundário, o 

código ISBN, o número da edição, o ano de edição, a data de publicação, 

quantidade de páginas, resumo, os autores e seus respectivos tipos, as palavras-

chave; 

Possuir cadastro de categorias de empréstimo no qual deverá ser definindo a quantidade 

de dias que os exemplares poderão ficar emprestados para os usuários; 

Possuir cadastro de exemplares no qual será registrada a quantidade de exemplares 

existentes na biblioteca de uma determinada obra, atribuindo para cada unidade o 

número do tombo, sua localização física dentro da biblioteca, e a forma de 

aquisição do mesmo; 

Possuir rotina para registrar os empréstimos dos exemplares aos usuários da biblioteca, 

informando a data de retirada e o tombo do exemplar (número do tombo ou código 

de barras), calculando automaticamente a data para devolução de acordo com a 

categoria de empréstimo vinculada ao exemplar; 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

162

Possuir rotina para registrar solicitações de reservas, quando todos os exemplares de 

uma determinada obra estiverem emprestados. A partir do momento que um 

exemplar, de uma determinada obra para a qual existam solicitações de reserva, 

estiver disponível, o sistema deverá permitir que a mesma seja emprestada apenas 

para usuários que tenham feito solicitação de reserva, obedecendo inclusive à 

ordem das mesmas; 

Possuir rotina para registrar as devoluções dos exemplares emprestados, informando a 

data de entrega e o tombo do exemplar (número do tombo ou código de barras), 

colocando-os novamente disponíveis para empréstimos; 

Permitir consultar as obras que compõe o acervo de uma determinada biblioteca, 

podendo informar como parâmetros para busca, o código da obra, o título, o nome 

autor ou o código do autor na tabela cutter; 

Emitir relatórios que demonstrem a movimentação dos empréstimos, devolução e 

reservas dos exemplares, bem como relatórios que apresentem a situação do 

acervo de acordo com os modelos e necessidades estipuladas pela prefeitura. 

Possuir cadastros auxiliares de unidades de medida, tipos de refeições, tipos de pratos, 

grupos alimentares e componentes alimentares;  

Possuir rotina de cadastro de alimentos que deverá armazenar a descrição, o grupo 

alimentar ao qual pertence, a unidade de medida e quantidade de carboidrato, 

proteína e lipídeo existente em 100g do alimento questão.  

Possuir um dispositivo que calcule o valor energético do alimento em kcal, de acordo 

com as quantidades de carboidrato, proteína e lipídeos informadas anteriormente.  

Possuir no cadastro outros dois espaços: um para registrar a quantidade dos demais 

componentes alimentares, e outro para registrar as variações de medida do 

alimento, que posteriormente serão utilizadas na elaboração dos cardápios.  

Possuir no banco de implantação ao menos os 495 alimentos catalogados na segunda 

edição da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO; 

Possuir rotina de cadastro de cardápios, através da qual a nutricionista possa elaborar 

as refeições que serão servidas aos alunos da rede municipal de ensino.  
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Possuir rotina de cadastro um dispositivo de cálculo que indique o valor calórico de cada 

prato que compõe a refeição, de acordo com as informações nutricionais dos 

alimentos que a nutricionista for relacionando ao mesmo. 

Possuir rotina de cadastro do dispositivo de cálculo que contabilize o valor calórico de 

todos os pratos que compõe a refeição. 

O sistema deve permitir o registro do contingente de alunos para merenda, tanto de 

forma manual quanto automática. 

O sistema deve permitir o controle das preparações de cada refeição, isto é, o registro 

da quantidade de material que é necessária para elaborar um prato do cardápio. 

O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de tipos de veículo. 

O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de marcas de veículos. 

O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de modelos de veículos. 

O sistema deve permitir a solicitação de transporte escolar para um aluno, inserindo este 

aluno em uma lista de alunos que solicitaram transporte escolar. 

O sistema deve registrar o motivo da solicitação de transporte escolar para o aluno. 

O sistema deve permitir a seleção de um ou mais alunos, a partir da lista de alunos da 

escola, e inserir na lista de alunos que solicitaram transporte escolar. 

O sistema deve permitir o cancelamento da solicitação de transporte escolar do aluno. 

O sistema deve permitir o registro da distância de uma viagem. 

O sistema deve permitir o atendimento da solicitação de transporte escolar, registrando o 

motivo para o atendimento da solicitação. 

O sistema deve permitir a seleção de um ou mais alunos, a partir da lista de alunos que 

solicitaram transporte escolar, para atender a solicitação de transporte escolar, 

registrando o motivo para o atendimento da solicitação de transporte para todos os 

alunos selecionados. 
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O sistema deve permitir o cancelamento do transporte escolar para um aluno que foi 

atendido pelo benefício. 

O sistema deve registrar o motivo do cancelamento do transporte escolar para um aluno 

que foi atendido pelo benefício. 

O sistema deve permitir a gestão do transporte escolar por passe escolar e por controle 

de veículos escolares. 

O sistema deve permitir o cadastro dos veículos utilizados no transporte escolar, bem 

como a rota utilizada por veículo e por período do dia. 

O sistema deve permitir o cadastro do tipo de transporte escolar utilizado pelos alunos: 

Passe escolar, Veículo Escolar e Veículo Contratado. 

O sistema deve permitir a associação dos veículos cadastrados no sistema aos alunos 

que solicitaram e foram atendidos pelo transporte escolar. 

O sistema deve permitir a consulta de todos os alunos atendidos pelo transporte escolar. 

O sistema deve permitir a consulta de todos os alunos que solicitaram transporte escolar, 

mas que ainda não foram atendidos. 

f. GESTÃO DE AÇÕES SOCIAIS EM AMBIENTE WEB 

Permitir o cadastramento de parâmetros por município, contendo no mínimo as 

seguintes informações: Logradouro, Município, CNPJ, CEP, E-mail, Telefone, Fax, 

Site. 

Permitir no cadastro de parâmetros a inclusão de Brasões; 

Possibilitar no cadastro de parâmetros a definição do intervalo de verificação de 

notificações de mensagens no servidor e respectivo tamanho e extensão dos 

arquivos (exemplo: .DOC, .PDF, .TXT) dos anexos para essas mensagens; 

Permitir a definição no cadastro de parâmetros da quantidade de tentativas que o 

usuário pode realizar de maneira incorreta antes que sua senha seja bloqueada; 
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Permitir a definição no cadastro de parâmetros do tempo para expiração da sessão 

(acesso ao sistema) quando da não utilização do sistema; 

Permitir a definição no cadastro de parâmetros da quantidade de dias para expiração da 

senha de acesso ao sistema dos usuários; 

Permitir a definição no cadastro de parâmetros da quantidade mínima de caracteres 

exigidas para a confecção das senhas dos usuários, incluindo a possibilidade ou 

não da exigência de caractere alfabético; 

Permitir definir no cadastro de parâmetros a idade mínima para concessão da carteira do 

idoso; 

Permitir definir no cadastro de parâmetros a quantidade de dias para atendimento a 

família, possibilitando que o Sistema, a partir desse parâmetro, possa emitir uma 

mensagem para o atendente com todos os atendimentos realizados para a família 

no período especificado; 

Possuir cadastro de papel de usuários de acordo com o trabalho exercido, possibilitando 

que seja inserido novos papéis por município (exemplo: assistente social); 

Permitir vincular a cada papel de usuário suas respectivas permissões dentro do Sistema 

(visualizações, edição/alteração, inserções e exclusões) por tela do Sistema e/ou 

por objetos (exemplo: botões, campos, abas); 

Possibilitar o acesso dos relatórios internos ou externos (personalizados) de acordo com 

o papel de usuário de maneira que os usuários de um determinado setor, ou de 

determinada função tenha acesso somente as informações relacionadas às suas 

atividades; 

Possibilitar a vinculação de vários papéis por usuário com respectiva data de expiração; 

Possuir cadastro de usuário contendo no mínimo os seguintes campos: Nome completo 

da Pessoa, nome do usuário (login), status do usuário (se está ativo ou não) e e-

mail do usuário; 
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Possibilitar que os usuários façam alternação de unidades de acordo com sua permissão 

(exemplo: um determinado psicólogo que presta serviços para diversas unidades 

de assistência social);  

Permitir o cadastramento de mensagens com a possibilidade de anexar arquivos de 

acordo com o tamanho e extensões pré-definidas nos parâmetros, possibilitando 

sua veiculação para um único usuário, para um grupo de usuários, para usuários 

que possuam o papel especificado ou para todos; 

Permitir no cadastramento das mensagens informar a data e hora de envio, ou seja, a 

partir de que data e hora a mensagem será disparada para os destinatários 

selecionados, bem como a data e hora do vencimento dessa mensagem; 

Permitir cadastrar os Tipos de Logradouros e suas respectivas abreviações; 

Permitir cadastrar os Logradouros por município; 

Permitir cadastrar os Bairros por município; 

Permitir cadastrar os Tipos de Localidade (Urbana ou Rural); 

Permitir cadastrar novos Municípios, trazendo de maneira automática todos os 

municípios do Brasil de acordo com as especificações, código e descrição do 

IBGE; 

Permitir cadastrar as Unidades Federativas e suas respectivas siglas; 

Permitir cadastrar os Paises, trazendo de maneira automática todos os países de acordo 

com as especificações, código e descrição do IBGE; 

Permitir cadastrar os Distritos de um município; 

Permitir cadastrar os Estados Civis; 

Permitir cadastrar os tipos de Raça/Cor; 

Permitir cadastrar os tipos de Grau de Instrução; 
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Permitir cadastrar os tipos de Nacionalidades (Brasileira, Brasileira Naturalizada, 

Estrangeira); 

Permitir cadastrar os tipos de Parentescos; 

Permitir cadastrar os tipos de Situações Trabalhistas; 

Permitir cadastrar os Tipos de Deficiências; 

Permitir cadastrar Tipos de Vícios; 

Permitir cadastrar os tipos de Atividades Artesanais; 

Permitir cadastrar os tipos de Abastecimentos de Água; 

Permitir cadastrar os tipos de Destinos do Lixo; 

Permitir cadastrar os tipos de Domicílio Coberto; 

Permitir cadastrar os tipos de Escoamentos Sanitários; 

Permitir cadastrar os meios de transporte; 

Permitir cadastrar a Situação Habitacional (exemplo: alugado, arrendado, cedido dentre 

outras); 

Permitir cadastrar os tipos de Construções (exemplo: Madeira, Tijolo/Alvenaria, Adobe 

dentre outros); 

Permitir cadastrar os tipos de Domicílios (exemplo: Casa, Apartamento dentre outros); 

Permitir cadastrar os tipos de Iluminações; 

Permitir cadastrar os tipos de Pavimentações; 

Permitir cadastrar os tipos de Tratamentos de Água; 

Permitir cadastrar os Estados de Conservação do Prédio; 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

168

Permitir cadastrar os Cartórios informando no mínimo: Nome do Cartório, Telefone, Fax, 

E-mail, Site, Titular do Cartório, Substituto, Tipo de Logradouro, Logradouro, CEP, 

Bairro e Município, possibilitando inclusive sua inativação; 

Permitir consultar no Cadastro de Cartórios todos os cartórios existentes no Brasil; 

Permitir cadastrar os tipos de Ocupações (CBO), trazendo de maneira automática todos 

os CBO’s de acordo com a classificação do Ministério do Trabalho e Emprego; 

Permitir cadastrar os tipos de Doenças (CID 10), trazendo de maneira automática todos 

os CID’s de acordo com o Código Internacional de Doenças; 

Permitir cadastrar as séries escolares; 

Permitir cadastrar os Tipos Certidões Civis; 

Permitir cadastrar os tipos de Responsável pela Criança (exemplo: Pai/Mãe, Avô/Avó, 

Creche dentre outras); 

Permitir cadastrar os tipos de Religiões; 

Permitir cadastrar Motivos de Remanejamento (exemplo: Trabalho, Casamento, Divórcio, 

dentre outros); 

Permitir o cadastramento dos tipos de documentos (exemplo: RG, CPF, Titulo de Eleitor 

dentre outros); 

Permitir cadastrar as Empresas informando no mínimo os seguintes itens: Razão Social, 

Nome Fantasia, Telefone, Fax, E-mail, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal, Município, Logradouro, Bairro, Distrito e CEP; 

Possuir cadastro de Unidades contendo no mínimo as seguintes informações para 

cadastro: Nome da Unidade, CNPJ, Tipo da Unidade (exemplo: Unidade de Saúde, 

Unidade Social, Unidade de Ensino dentre outros), Brasão da Unidade, 

Responsável pela Unidade, Logradouro, Município, E-mail; 

Permitir o cadastramento dos Setores de uma unidade (exemplo: Recepção, Psicologia 

dentre outros), possibilitando sua inativação; 
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Permitir cadastrar os tipos de atendimento que a unidade realiza (exemplo: Passagem, 

Auxílio Funeral, dentre outros); 

Permitir cadastrar os programas sociais informando no mínimo: Nome do Programa, 

Classificação (Municipal, Estadual ou Federal); 

Permitir o cadastramento dos profissionais possibilitando as seguintes informações 

mínimas: Nome do Profissional, Sigla do Conselho de Classe (exemplo: CRM, 

COREN, dentre outras) e Número do Profissional no Conselho; 

Permitir vincular um usuário do sistema no cadastro de profissional; 

Permitir através da rotina de cadastro do profissional vinculá-lo a uma unidade, setor e 

CBO, possibilitando inclusive sua vinculação em múltiplas unidades, setores ou 

CBO’s; 

Permitir a definição através da rotina de cadastro de profissionais da unidade padrão do 

profissional, de maneira que o mesmo ao acessar o sistema traga essa unidade 

padrão em seu login; 

Permitir cadastrar Grupo ou Mutirão, através da inclusão das seguintes informações 

mínimas: Nome do Grupo/Mutirão e Endereço. No caso de Grupo habilitar 

automaticamente a possibilidade de inserir os integrantes desse grupo (exemplo: 

Grupo da Terceira Idade); 

Permitir registrar os Locais de Eventos para fins de Casamentos Comunitários, contendo 

no mínimo o Nome do Local e respectivo Endereço;  

Permitir através de profissionais inativá-lo por unidade e/ou por setor; 

Permitir cadastrar as pessoas que frequentam o atendimento público, informando no 

mínimo: Nome da Pessoa, Estado Civil, Data de Nascimento, Sexo, Raça/Cor, 

Município de Nascimento, Nomes dos Pais, Nacionalidade, Endereço, Município de 

Residência, Telefone, CPF, RG, Foto, Número do NIS, Carteira de Trabalho, Série, 

Data da Emissão, UF, Título de Eleitor, Zona e Seção Eleitoral, Tipos de 

Deficiências, Se é Cadeirante, Tipo da Certidão (casamento ou nascimento) 

incluindo o Número do Termo, Livro, Folha e Cartório da Certidão; 
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Permitir no cadastro de pessoas informar as qualificações devendo conter no mínimo: Se 

freqüenta ou não escola, Grau de Instrução, Série Escolar, Nome da Escola, 

Situação no mercado de trabalho (exemplo: Não Trabalha, Trabalhador Rural, 

Autônomo com Previdência Social dentre outros), Ocupação (CBO), Nome da 

Empresa que Trabalha, CNPJ, Logradouro, Município, Bairro, CEP), Data da 

Admissão; 

Permitir, partindo do cadastro de pessoas, registrar as informações referentes ao 

cidadão, devendo conter no mínimo as seguintes informações: Responsável ou 

não pelo Núcleo Familiar, Suas Rendas com sua respectiva totalização (Salário, 

Aposentadoria, Seguro Desemprego, Pensão Alimentícia e Outras Rendas), 

Tempo de Moradia em Anos e Meses, Vinculação ao responsável Legal do Núcleo 

Familiar, Parentesco com o Responsável, se reside com o pai e/ou mãe, Se 

criança (de 0 a 6 anos) com quem fica, Se grávida o mês de gestação, Se está 

amamentando, Quais meios de transporte utiliza, Vícios que possui, Doenças de 

acordo com o CID, Atividade Artesanal que realiza; 

Permitir o registro de programas que o cidadão participa na esfera federal, informando 

no mínimo: Se participa ou não do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil), Agente Jovem, Bolsa Família, PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), BPC (Benefício de Prestação Continuada), 

PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família), PROGER (Programa 

de Geração de Emprego e Renda), Previdência Rural, Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação; 

Permitir o registro de programas que o cidadão participa nas esferas municipal e 

Estadual, informando no mínimo: Nome do Programa, Data da Concessão, Data da 

Revisão;  

Permitir o cadastramento de prontuário para o cidadão por Unidade; 

Permitir anexar cópia de documentos do cidadão; 

Permitir, a partir do cadastro de Cidadão, verificar todo histórico de atendimento desse 

cidadão, bem como o da família a que ele pertence; 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

171

Permitir, a partir do cadastro de Cidadão, verificar todo histórico de remanejamento de 

um determinado cidadão, devendo conter no mínimo as seguintes informações: 

Data do Remanejamento, Nome do cidadão, Endereço de Origem e Destino e 

Motivo; 

Permitir, a partir do cadastro de Família, remanejar cidadãos de núcleos familiares, 

devendo conter no mínimo as seguintes informações: Destino; 

Permitir, a partir do cadastro de família, gerar um atendimento; 

Possibilitar a inclusão de múltiplos núcleos familiares dentro de um mesmo domicilio, não 

permitindo essa inserção nos casos em que as famílias estejam em situação de 

rua;  

Permitir realizar a inserção das despesas mensais de uma família, devendo conter no 

mínimo as seguintes despesas: Aluguel, Prestação Habitacional, Alimentação, 

Água, Energia Elétrica, Medicamentos, Gás e Dependentes da Renda, trazendo no 

mesmo cadastro o somatório da Renda Total da Família, Despesa Total da 

Família, Renda Per Capita e Despesa Per Capita; 

Permitir Cadastrar as fotos da habitação; 

Permitir registrar Denúncias informando no mínimo: Data, Hora, Motivo da Denúncia 

(exemplo: Espancamento, Pedofilia dentre outros), Descrição da Denúncia, 

Encaminhamento (Exemplo: CREAS, Conselho Tutelar, Dentre outros), Data do 

Encaminhamento, Se é Identificada ou Anônima, nos caso das identificadas, 

informar no mínimo os seguintes dados do Denunciante: Nome, Data de 

Nascimento, Telefone e Endereço;  

Permitir aos usuários do Sistema responsáveis pelo cadastramento do Disque Denúncia, 

somente os acessos às denuncias relacionados ao seu município. 

Permitir registrar os Atendimentos ao Cidadão, informando no mínimo: Data e Hora, 

Nome do Cidadão, Tipo de Atendimento (Programa/Projeto, Passagem, 

Informações, Benefícios, Pedido de Segunda Via de Certidões, Carteira do Idoso 

dentre Outros), Motivo de Atendimento vinculados aos tipos de atendimentos 
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(exemplo: Para o tipo Programa/Projeto, vincular o Motivo Bolsa Família), 

Profissional responsável pelo Atendimento, Ocorrências; 

Permitir registrar Atendimento do tipo Programa/Projeto; 

Permitir registrar Atendimento do tipo Informações; 

Permitir registrar Atendimento do tipo Passagem, informando no mínimo: Tipo de 

Passagem, Quantidade, Valor Nome do Acompanhante, Município de Origem e 

Destino, Unidade Atendedora, sendo que, se a mesma for da Rede Social deverá 

buscar automaticamente do Cadastro de Unidade e se de uma Unidade 

Conveniada do Cadastro de Empresa. 

Possibilitar a Gestão Financeira dos Recursos disponibilizados para aquisição de 

passagens emitindo avisos quando do estouro dos recursos; 

Permitir registrar Atendimento do tipo Benefício, informando no mínimo: O Benefício 

requerido, Unidade Atendedora, sendo que, se a mesma for da Rede Social deverá 

buscar automaticamente do Cadastro de Unidade e se de uma Unidade 

Conveniada do Cadastro de Empresa. 

Possibilitar a Gestão Financeira ou por quantidade, de acordo com o Benefício, 

permitindo registrar os atendimentos parciais quando o controle for realizado por 

quantidade; 

Permitir registrar Atendimento do tipo 2ª Via de Certidões, habilitando de maneira 

automática no mínimo as seguintes certidões: Nascimento, Casamento e Óbito, o 

Cartório e o município; 

Permitir registrar Atendimento do tipo Carteira de Idoso, validando automaticamente a 

data determinada no cadastro de Parâmetros; 

Possuir rotina que permita visualizar todos os atendimentos gerados estejam eles 

finalizados ou não, de maneira individualizada por profissional;  

O Sistema deverá possuir rotina de Cancelamento de Atendimento possibilitando o 

registro dos motivos de cancelamentos (exemplo: Pessoa Não Aguardou 

Atendimento, Profissional não Compareceu dentre outros); 
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Permitir o Registro do Tipo de Visita Domiciliar (A pedido, Visita Domiciliar de Rotina ou 

Busca Ativa); 

Habilitar de maneira automática quando da visita domiciliar A Pedido, campo para 

inclusão do solicitante, seja ele pessoa física, jurídica, se unidade da rede social ou 

se anônimo; 

Permitir Registrar a visita por Família ou por Local (Endereço); 

Trazer de maneira automática, quando da escolha da Visita Por Família, a data da última 

visita realizada; 

Permitir no Registro de Visita, informar se houve a respectiva visita, bem como o objetivo 

dessa visita caso tenha ocorrido (exemplo: Avaliação para inclusão em um 

determinado Programa) e caso não tenha ocorrido por qual motivo (exemplo: 

Ausência de Veículo Disponível);    

Permitir Registrar os Atendimentos em Grupo ou por Mutirão informando no mínimo: 

Data do Atendimento, Hora do Atendimento, Profissional Responsável pelo 

Atendimento, Profissionais participantes desse atendimento, Nome do Grupo ou 

Mutirão; 

Permitir, na inserção de Atendimento de Grupo ou Mutirão, incluir os integrantes; 

Permitir, no Atendimento de Grupo ou Mutirão, inserir Fotos do Grupo ou Mutirão; 

Possuir Rotina de entrega de benefício, permitindo o gerenciamento da dispensação dos 

benefícios, através da visualização por status (Aguardando Dispensação, Negados, 

Vencidos e Dispensados) devendo para tanto conter no mínimo os seguintes filtros: 

Código da Solicitação, Código do Benefício, Unidade Atendedora e Solicitante, 

Código do Cidadão e Data do Benefício; 

Possibilitar, na Rotina de Entrega de Benefício, sua gestão através de uma unidade da 

Rede Social ou através de uma empresa conveniada; 

Permitir que, para um Benefício que esteja Em Dispensação, possa ser negado 

mediante informação de Motivo e Entregue; 
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Gerenciar de maneira automática o vencimento do benefício, permitindo sua entrega 

somente mediante a informação do Motivo; 

Permitir a Dispensação de Benefício de maneira individualizada ou agrupada (mais de 

um benefício); 

Permitir que um benefício negado seja reativado através da informação do motivo da 

reativação;  

Permitir cadastrar os questionários através das seguintes informações mínimas: Nome 

do Questionário, a Data de Confecção, Perguntas (Alternativas ou Descritivas), 

Ordem da Perguntas, vinculando o respectivo questionário ao cadastro de cidadão; 

Permitir registrar os Casamentos Comunitários informando no mínimo: Local do Evento, 

Data e Hora prevista para sua realização e Cônjuges; 

Permitir controlar os agendamentos de Casamento Comunitário, possibilitando ao final 

do evento assinalar os casais que compareceram; 

Permitir realizar o registro de mortalidade, informando no mínimo: Cidadão, Tipo de 

Óbito (exemplo: Acidente de Trabalho, Homicídio, Doenças dentre outros), Local 

de Falecimento (Exemplo: Hospital, Domicílio dentre outros), Data e Hora do Óbito, 

CID, Endereço do Local onde ocorreu o óbito. 

Conter um relatório de famílias por bairro, que apresente o código da família, o nome do 

responsável familiar, o total de famílias por bairro e ao final o total geral de famílias 

cadastradas no município agrupando as famílias por bairro; 

Conter um relatório de famílias por unidade, que apresente o nome da unidade, o código 

da família, o nome do responsável familiar, total de famílias por unidade e ao final o 

total geral de famílias do município, agrupando as famílias por unidade; 

Conter um relatório de atendimento por profissional, que apresente no mínimo o nome 

da unidade, código e nome do profissional, quantidade de pessoas atendidas, 

quantidade de dias trabalhados, total de atendimentos por unidade e ao fim do 

relatório, total geral de atendimentos, agrupando as informações por unidade e 

quebrando a página a cada troca de unidade; 
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Conter um relatório de produção dos profissionais mensal por unidade, que apresente no 

mínimo o código e o nome da unidade, o ano, os meses, os profissionais, a 

quantidade de atendimentos de cada profissional por mês, o total de atendimento 

por mês e o total de atendimentos por profissional, agrupando por unidade e 

quebrando a página a cada troca de unidade; 

Conter um relatório de benefício por domicílio e cidadão, que apresente no mínimo o 

nome da unidade, o código do núcleo familiar, o nome dos cidadãos separados por 

núcleo familiar que receberam benefício, a descrição dos benefícios, a quantidade 

recebida do benefício, o valor recebido do benefício, a quantidade total de 

benefícios por cidadão, o valor total de benefício por cidadão, a quantidade total de 

benefícios por núcleo familiar, o valor total de benefícios por núcleo familiar, total 

de benefício por unidade e a quantidade total geral de benefícios; 

Conter um relatório de atendimentos mensais por tipo e profissional, que apresente no 

mínimo código e nome da unidade, profissional, os tipos de atendimento (exemplo: 

programa/projeto, passagem, informação, benefício, pedido de 2ª via, carteira do 

idoso, dentre outros), os meses, a quantidade de tipo de atendimento realizado por 

mês, profissional e unidade, a quantidade total de atendimento realizado por mês, 

profissional e unidade, somando-se os tipos; 

Conter um relatório de famílias atendidas por bairro, que apresente no mínimo a 

unidade, o bairro, a quantidade de famílias atendidas por bairro e unidade, o total 

de famílias atendidas por unidade, agrupando as informações por unidade; 

Conter um relatório de atendimentos mensais por produto (exemplo: Cesta Básica, Cesta 

de Legumes, dentre outros) que apresente no mínimo o código e o nome da 

unidade, o ano, os produtos, os meses, a quantidade de cada produto por mês e 

por unidade, o total de produtos anual por unidade, a quantidade de produtos 

entregues por mês do município, o total por produto anual e o somatório anual dos 

produtos; 

Conter um relatório de atendimentos mensais por motivo e profissional, que apresente 

no mínimo o código e nome da unidade, o ano, o profissional, os motivos de 

atendimento, os meses, a quantidade de atendimento do profissional na unidade 

por motivo e por mês, o total anual de atendimentos do profissional na unidade por 

motivo, o total geral anual de atendimentos do profissional na unidade, o total geral 
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de atendimentos por motivo de cada mês, o total geral de atendimentos por mês, o 

total geral de atendimento anual de cada motivo e o total geral de atendimentos no 

ano do município; 

Conter um relatório de atendimentos mensais por tipo de atendimento, que apresente no 

mínimo o código e nome da unidade, o ano, os tipos de atendimento, os meses, a 

quantidade mensal dos tipos de atendimento por unidade, a quantidade total de 

atendimentos por mês da unidade, a quantidade anual de atendimentos por tipo e 

unidade, o total geral de atendimentos de cada tipo por mês do município, o total 

anual de atendimentos por tipo, o total geral de atendimentos por tipo do município; 

Conter um relatório de atendimentos mensais por motivo de atendimento, que apresente 

no mínimo o código e nome da unidade, o ano, os motivos de atendimento, os 

meses, a quantidade de atendimento de cada motivo da unidade por mês e por 

ano, o total geral de atendimentos dos motivos por mês e por unidade; Permitir 

importar arquivo texto do Cadastramento Único (CadÚnico). 

22 CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS 

22.2 Será de obrigação da Licitante realizar a conversão de todas as bases de dados existentes, 

de forma que disponha no novo sistema o histórico de informações de todos os anos 

anteriores existentes nos bancos de dados atualmente utilizados. 

22.3 As informações devem ser preservadas, sejam elas relacionadas a dados cadastrais ou 

movimentações, mantendo a integridade de todas as informações. 

22.4  A conversão deverá ser concluída no prazo de 120 dias após a emissão de ordem de 

serviço. 

22.5  Deverá ser ministrados pela CONTRATADA treinamentos para todos os usuários dos 

sistemas, estes treinamentos deverão contemplar todas as funcionalidades dos sistemas, 

através de eventos práticos. Deverá ser exposto aos usuários, o funcionamento dos 

sistemas e as implicações em seus processos diários. Esta capacitação deverá ser através 

do agrupamento de atividades semelhantes ou relacionadas, permitindo então que sejam 

assimiladas as funcionalidades para o desenvolvimento dos trabalhos diários. 
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22.6 Durante o processo de implantação dos sistemas a Contratada deverá manter por um 

período mínimo de 60 dias, uma equipe técnica capacitada para assessoria e resolução de 

problemas da transição dos sistemas, migração de dados e adaptação das rotinas de 

atividades. Sendo mantida até a completa estabilidade no uso dos sistemas implantados, 

quando então será emitido o termo de recebimento dos serviços de implantação dos 

sistemas.  

22.7 A responsabilidade de todos os custos diretos e indiretos (deslocamento, diárias, salário, 

produtividade, benefícios, encargos sociais e trabalhistas), sobre a conversão da base de 

dados e implantação dos sistemas será da empresa contratada. 

22.8 A proposta de preços obrigatoriamente deverá ser acompanhada do plano de trabalho, para 

as atividades de conversão das bases de dados, e implantação dos sistemas, incluindo a 

metodologia a ser aplicada e o cronograma de implantação. 

23 DOS SERVIÇOS MENSAIS: 

23.2 Fica entendida por manutenção, como sendo a obrigação de se manter o sistema de 

acordo com as especificações deste termo de referência, sendo de competência da 

Licitante: 

23.2.1 Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de 

funcionamento dos mesmos; 

23.2.2 Assistência na operação dos sistemas; 

23.2.3 Orientação e treinamento aos usuários dos sistemas; 

23.2.4 Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por queda 

de energia, falha do equipamento ou falha de operação, desde que a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, mantenha Backups adequados para satisfazer as 

necessidades de segurança e; 

23.2.5 Atualização dos sistemas visando manter a conformidade com a legislação vigente, 

bem como os layouts do APLIC regulamentados pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso. 
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23.3 Durante a vigência do contrato a contratada deverá disponibilizar equipe técnica em período 

integral, compreendido nos horários de segunda a sexta feira, da 08:00 as 18:00 hs, sendo 

esta composta por três profissionais devidamente habilitados, que atuarão no suporte, 

manutenção, treinamento e acompanhamento das atividades junto aos diversos sistemas 

contratado. 

23.4 Os membros da equipe residente deverão ter comprovação de treinamento técnico 

operacional dos sistemas. 

23.5 A Contratada deverá disponibilizar links de todos os sistemas e módulos WEB, para que 

sejam disponibilizados para acesso via site da Prefeitura Municipal de Várzea grande. 

24 DA DEMOSTRAÇÃO TÉCNICA 

24.2  Com o objetivo de assegurar o atendimento das exigências deste Termo de Referencia, 

para a homologação e adjudicação do processo licitatório, a licitante vencedora deverá 

demonstrar as funcionalidades dos sistemas oferecidos no prazo máximo de 03 dias 

úteis, após fechamento da sessão, sendo que nesta etapa será avaliado e comprovado 

todas as funcionalidades exigidas conforme especificado neste termo de referencia.  

24.3 A análise e julgamento das apresentações técnicas serão realizados e conduzidos pelo 

Pregoeiro com o apoio técnico de uma comissão constituída por profissionais da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

24.4 Para a demonstração dos sistemas será disponibilizado a seguinte estrutura: 

• 1 servidor IBM x3650, com sistema operacional Debian GNU/Linux 7.0, com IP 
192.168.10.10; 

• 1 estação com sistema operacional Windows XP, com IP 192.168.10.11; 

• 1 estação com sistema Operacional Windows 7, com IP 192.168.10.12; 

• 1 estação com sistema operacional Debian GNU/Linux 7.0, com IP 192.168.10.13; 

• Equipamentos configurados em rede Classe C com máscara de sub-rede 
255.255.255.0, criada exclusivamente para a demonstração. 

24.5 A licitante poderá utilizar equipamentos próprios para a referida apresentação, desde que 

suas configurações sejam similares a estrutura acima descrita.  
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24.6 A licitante será responsável pela instalação e configuração de todos os recursos 

necessários à demonstração, tais como: softwares servidores, banco de dados de 

demonstração, drivers, e demais recursos de software necessários à sua apresentação.  

24.7 A licitante terá total liberdade para configurar, alterar e reinstalar os Sistemas 

operacionais, desde que seja mantido a diversidade dos S.O.s.  

24.8 Toda demonstração deverá ser conduzida exclusivamente n a  s e d e  d a  P r e f e i t u r a  

M u n i c i p a l  d e  V á r z e a  G r a n d e  pela própria licitante através da utilização da 

estrutura oferecida para este fim ou em equipamentos próprios, por profissional(is) da 

empresa devidamente credenciado(s) para o fim específico de demonstração.  

24.9 Todos os recursos utilizados deverão estar na rede disponibilizada para a apresentação, 

não sendo admitido o uso de acesso remoto ou qualquer recurso externo.  

24.10 Todos os custos dessa apresentação, bem como as demais incorridas na fase de 

proposta, correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito à indenização, 

reembolso ou compensação.  

24.11 Os requisitos serão avaliados seqüencialmente obedecendo à ordem do item 5 

ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS, na ordem crescente de numeração ou por 

amostragem a critério da comissão.  

24.12 No caso da escolha de demonstração por amostragem a apresentação dos itens 
selecionados será apresentada as empresas participantes no ato da sessão de 
demonstração.  

24.13 Caso a licitante não cumpra o prazo mencionado acima, ou não atenda as características 
técnicas especificadas a licitante será desclassificada, e será procedida a convocação da 
segunda classificada e demais que atendam as exigências contidas na integra do Edital e 
seus anexos. 

25 DA DOCUMENTACAO DA HABILITACAO 

25.2 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

25.2.1 Prova de Capacidade Técnica Profissional, mediante comprovação de a Proponente 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, 
profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste 
certame, aqui consideradas como as parcelas de maior relevância do objeto do 
certame. 
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25.2.2 Sistema(s) com características semelhantes às descritas dos Sistemas de Gestão 

Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria, Recursos Humano e Folha de 

Pagamento, Receitas Municipais (Tributação), Compras e Licitações, Patrimônio, 

Controle de Materiais (Almoxarifado), Frota, Informações Gerenciais, Portal da 

Transparência, ISS Eletrônico, Saúde em ambiente Web, Educação em ambiente 

web e Ação Social em ambiente web. 

25.2.3 Tal comprovação deverá ser feita pela apresentação de prova do vínculo profissional 

entre o responsável técnico e a Proponente (cópia do registro em carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de prestação de serviços autônomo) ou 

contrato social no caso de sócio, bem como do(s) atestado(s) de responsabilidade 

técnica emitido(s), o(s) qual(is) comprove(m) o atendimento às áreas de maior 

relevância aqui definidas. 

25.3 Declaração de que fará a conversão da Base de Dados dos Sistemas, atualmente em 

uso em no máximo 120 (Cento e Vinte) dias, conforme modelo especificado no ANEXO 

IX - TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DA BASE DE DADOS. 

25.4 Declaração de que a licitante atende a todos os itens do TERMO DE REFERÊNCIA. 

26 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento da implantação dos Sistemas previstos no ANEXO VI – MODELO DE 

PROPOSTA DE PREÇOS, referente aos serviços de Conversão da base de dados, 

Implantação e Treinamento dos Softwares, serão pagos em 01 (uma) parcela em até 10 

(dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços, mediante a 

apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis;  

11.2. Já o pagamento referente à Licenciamento, Manutenção e Prestação de Serviços 

mensais, previsto no ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, serão pagos 

em 12 (doze) parcelas mensais, mediante a apresentação dos documentos fiscais 

legalmente exigíveis; 

11.3. O pagamento será efetuado através de ordem de pagamento creditada na conta bancária 

do fornecedor. 
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11.4. Para cumprimento do prazo indicado no item anterior a contratada deverá indicar no corpo 
da Nota Fiscal ou em documento que a acompanhe em papel timbrado da empresa (se 
houver), os dados bancários constantes em sua proposta. 

12. TIPIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO 

12.1. A modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL visto que 

envolve a realização de trabalhos que são comuns às prefeituras de todo o país, 

possibilitando a participação de muitas empresas que venham a atender as 

necessidades técnicas deste Termo de Referência. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à 

conta de recursos específicos consignados no Orçamento Público Municipal deste 

exercício, na dotação abaixo discriminada: 

13.2. Natureza Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.0999  

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração 

Classificação Funcional Programática: 04.01.4.122.101 

Projeto/Atividade: 1135  

14. DO PRAZO  

14.1. O prazo para inicio dos serviços será de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, e 
pode se estender por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos em consonância com o inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, de acordo com as especificações constantes do presente Termo de 
Referência.  

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As empresas interessadas deverão conhecer as instalações onde serão prestados os 

serviços e para tanto será necessário realizar VISTORIA TÉCNICA nos locais, para um 

melhor entendimento do escopo desse projeto, na oportunidade serão sanadas dúvidas 

quanto às condições de trabalho, complexidade estrutura física das unidades 

abrangidas, dentre outras informações necessárias, sendo que no ato da referida vistoria 

será emitido um Atestado de Vistoria Técnica. 

15.2. Para a realização da vistoria técnica será necessário o credenciamento da pessoa 

designada para tal fim, devendo para tanto realizar o agendamento com até 3 (três) dias de 
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antecedência da data de recebimento dos envelopes através do telefone: 65- 3688 8185 ou 

65-8443-4995, com o Sr . Marcelo Eduardo Mega. A visita técnica deverá ser realizada até 

24 (vinte e quatro) horas antes do horário marcado para a sessão. 

15.3. DA FISCALIZAÇÃO 

15.3.1. A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada 

pela superintendência de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, que será a área responsável pela Gestão do Contrato. 

15.3.2. Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao funcionário MARCELO 

EDUARDO MEGA, inscrito sob a Matricula N. 90315, representante da área supracitada, 

que será o fiscal da contratação, proceder às anotações das ocorrências relacionadas 

com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou impropriedades observadas. 

15.3.3.  A fiscalização é exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou de seus agentes e 

prepostos. 

15.3.4.  A Prefeitura Municipal de Várzea Grande se reserva o direito de não receber o serviço 

prestado em desacordo com as especificações e condições constantes deste Anexo, 

podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em Contrato e na 

legislação pertinente. 

15.3.5.  Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

Várzea Grande, 07 de Junho, 2013. 
 
 

Emerson Watal Dorilêo Kaneziro 

Superintendente de Tecnologia da Informação 
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ANEXO II (papel timbrado da empresa) 

 

 

 

Pregão Presencial Nº. ___/13 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do 

artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não 

possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 

14 (quatorze) anos.  

 

 

            __________, ____ de ___________ de 2013 

                                                

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de 

aprendizdeverá declarar expressamente. 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

Pregão Presencial N. ___/13 

 

 

DECLARAÇÃO  DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no 

CNPJ nº._____________________, localizada à ________________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF 

nº._______________________, declara para os devidos fins que em conformidade 

com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, ____________ fatos supervenientes 

ao seu credenciamento  na Prefeitura Municipal de Várzea Grande que sejam 

impeditivos ou não de sua habilitação para este certame.  

 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                          _________, ____ de ___________ de 2013. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV    MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À  Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

 
Sr. (a) Pregoeiro (a) 
A empresa...............................................................................    inscrita    no    CNPJ/MF    sob    o    nº 
..........................................................................,   com   sede   em ................................,   na   
Rua/Av.............................................................................................., nº .............., APRESENTAR, Proposta de 
Preços para o cumprimento dos termos do Pregão nºxxx /2013 de acordo com a Cotação abaixo: 

  

Item Descriminação do Objeto Quant. 
Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão 
Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria. 

12   

02 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de 
Recursos Humanos e Folha de Pagamento. 

12   

03 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de Receitas 
Municipais (Tributação). 

12   

04 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de 
Compras, Licitações e Pregão. 

12   

05 Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão Patrimonial. 12   

06 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de Controle
de Almoxarifado. 

12   

07 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de Controle
de Frota. 

12   

08 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de 
Informações Gerenciais. 

12   

09 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de Ação
Social em ambiente WEB. 

12   

10 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão Escolar 
(educação). 

12   

11 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Gestão de Saúde
em ambiente WEB. 

12   

12 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de Gestão de ISS
Eletrônico em ambiente WEB. 

12   

13 
Serviços de Manutenção e Locação de Sistema de  Portal da
Transparência. 

12   

14 
Implantação dos sistemas de Gestão, Controle e Ambiente WEB, 
incluindo a conversão dos Bancos de Dados dos sistemas atuais 
utilizados pela Prefeitura. 

01 Parcela Única  

VALOR GLOBAL   
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a) Preço Total da Proposta para 12 (doze) meses:..................................................(Somatória do Valor da 
Implantação/Conversão de Base de Dados + o Valor da Locação/Manutenção) - Colocar também valor por 
extenso; 

 
b) Se vencedora, na qualidade de representante legal assinará o Contrato o Sr. ....................................... 

portador (a)   da   carteira   de   identidade   RG   nº..............................   e   CPF/MF   sob   o   

nº..................................................; 
 
c) A validade da proposta é de:............................................. (Não colocar menos de 60 (sessenta) dias 
corridos da data de recebimento da proposta; 

 
  d) Declaro sob as penas da Lei, que os serviços por nós ofertados atende a todas as especificações e 

exigências do Edital e seus anexos; 

 

(local e data) 
 
 
 
 

 

 

_______________________________________________________________ 

(Razão Social, Nome e Cargo do Assinante) 
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ANEXO V – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. ___ /13 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
declaramos sob as penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de 

maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2013. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF__________________________________ 
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ANEXO VI – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial Nº. ___ /13 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
declaramos sob as penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar 

Nº 133/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2013. 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO VII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial Nº. ___/13 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº. ______________________, estabelecida no endereço 

________________________, declara que está sendo representada pelo Sr(a) 

____________________________portador(a) do RG n°.___________________ e 

do CPF nº._________________________, para os fins previstos no Edital deste 

Pregão Presencial, podendo formular proposta, apresentar lances verbais, bem como 

interpor recursos, renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este 

certame. 

 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2013. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 (assinatura com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VIII - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO Nº ___/13 

 

 

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 A Empresa 

_______________________________________________________com sede 

na __________________________________________________(endereço 

completo), constituída na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE 

nº ____________________________ e inscrita no CNPJ sob nº 

________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a)___________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF nº 

_________________________, declara para os devidos fins, sob pena das 

sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da 

empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da 

Lei Complementar nº 133 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e 

que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do 

art. 3º da Lei Complementar nº 133/06. 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2013. 

 

______________________________________________ 

Declarante 

 

ANEXO IX  
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DA BASE DE 
DADOS 

 

À 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT. 
PREGÃO PRESENCIAL N.XX/2013. 
 Ref.: CONVERSÃO DA BASE DE DADOS 

 

 
A empresa ____________________________inscrita no CNPJ  sob  n 

________________,     sediada     em  __________________ n_____ , à Rua 
___________________________________, por seu representante legal e ou 
procurador Sr. _________________________ (qualificação),  portador do RG n 
________________, inscrito no CPF/MF sob n __________________DECLARA 
expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei e que, fará a 
conversão em no máximo  120  (cento e vinte)  dias,  mediante  a  reengenharia  
reversa  dos  dados  dos  Sistemas  de  Gestão Orçamentária, Contabilidade 
Pública, Tesouraria, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Receitas Municipais 
(Tributação), Compras e Licitações (Licitações, Contratos e Pregão), Controle de 
Materiais (Almoxarifado), Gestão de Patrimonial, Gestão de Frota, e ISS - OnLine 
Eletrônico em ambiente WEB, possibilitando que este município disponha no novo 
sistema do histórico de informações dos anos anteriores  sejam  elas  relacionadas  a  
dados  cadastrais  ou  movimentações,  tais  como:  dívida  ativa, pagamentos, 
parcelamentos, movimentação de bens patrimoniais, movimentação do cadastro 
econômico dos últimos 10 anos, histórico funcional dos servidores dos últimos 15 
anos, cadastro de fornecedores, contribuintes e de funcionários dentre outras 
informações. 
 
Declaramos ainda que assumimos total responsabilidade pela referida conversão 
para que o Sistema ofertado por nossa empresa atenda às condições previstas 
nesta proposta. 
 
(Dados da Declarante, inclusive Razão Social) 
 
 
_________________,____ de___________ de 2013. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do responsável pela empresa 

 

 

 

ANEXO X - MODELO 
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(papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PREGÃO) 
PREGÃO PRESENCIAL N.º:_____/2013 
DATA DA ABERTURA:______/______/2013 
HORÁRIO:____h_____min. 
LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Várzea Grande - MT 
 
 
 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 
Nº__________________________ e Insc. Estadual Nº_____________________, sediada 
__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Srº(a) 
_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº ______________________ e 
do CPF Nº _____________________, declara para os devidos fins e sob as penas da lei que: 
 
 
 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições 
especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº_____/2013, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos 
na integra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito 
recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades 
estabelecidos na licitação. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

_______________, _______ de _____________ de 2013. 
 

__________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XI  

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO (PREGÃO) 
PREGÃO PRESENCIAL N.:_____/2013 
DATA DA ABERTURA:______/______/2013 
HORÁRIO:____h_____min. 
LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Várzea Grande - MT 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

A (colocar nome do órgão) devidamente representada pelo Sr. (colocar nome de quem assina os 
atestados de vistoria técnica), ATESTA para os devidos fins que a 
empresa........................................................................................, devidamente inscrita no CNPJ nº 
................................................................................., com sede a 
................................................................................................................ representada pelo 
Sr............................................................................., portador da cédula de identidade nº 
....................................... e CPF nº ..........................................................................., que o mesmo 
realizou vistoria técnica nas dependências onde serão instaladas os Sistemas previstos nesse 
projeto, sanando todas as dúvidas necessárias ao cumprimento do objeto do Pregão nº  (colocar 
número do Pregão) 

 
(local e data) 

 
_____________________________________________ 

(colocar nome do órgão) 
(colocar nome de quem assina) 
(colocar cargo de quem assina) 
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ANEXO XII 
FICHA CADASTRAL 

Caso necessite, solicite via e-mail o arquivo em “.doc” 
pregao@varzeagrande.mt.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) Nº. _____/2013 
RAZÃO SOCIAL  
FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 
   
   
   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 
 
 

BAIRRO CIDADE 
  

 
ESTADO CEP 

  
 

PORTE DA EMPRESA 
(    ) MICRO EMPRESA             (    )EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(     )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 
  

 
Nº. TELEFONE Nº. FAX 

  
 

EMAIL  
 

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 
  

 
NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  
 

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 
  

 
NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ANEXO XIII 

FÓRMULA - BALANÇO PATRIMONIAL 
MODELO DE: CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM: _____/_______/______ 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – I.L.C 
 
ILC = Ativo Circulante 

______________ 
Passsivo Circulante 

 
ILC = Valor do ativo circulante = VALOR 
 Valor do passivo circulante 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – I.L.G. 
 

ILG = Ativo Circulante+Realizável a longo prazo 

 Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

ILG = Valor do Ativo Circulante +Valor do realizável a Longo Prazo = VALOR 

 Valor do Passivo Circulante+Valor do exigível a Longo Prazo 

 

LOCAL E DATA: 

 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL DA EMPRESA/N. DO CRC 
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ANEXO XIV 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N. XX/2013. 

Validade: 12 (doze) meses. 

 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, através da 

Secretaria de Administração, neste ato representado pela sua Secretário 

XXXXXXXXXX brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº. 

____________, e do CPF n.º _____________,e Secretario Municipal 

XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 

____________, e do CPF nº _____________, denominada CONTRATANTE, e do 

outro lado a empresa ____________, CNPJ sob n. ______________ sede na 

________________ considerando o julgamento da licitação MENOR PREÇO GLOBAL, 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2013, 

publicada no JORNAL___________. do dia __/____/2013, no JORNAL___________. 

do dia __/____/2013 e JORNAL ______________ do dia ___/___/2013, bem como a 

classificação das propostas e sua respectiva homologação,  RESOLVE registrar os 

preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a 

classificação por elas alcançadas por GLOBAL, atendendo as condições previstas no 

Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 

sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas 

alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto N° 3.931 de 19 de setembro 

de 2001 e em conformidade com as disposições a seguir.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto:   
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de serviços de licenciamento de uso de 

programas de informática (softwares) abrangendo instalação, conversão, manutenção e 

treinamento dos seguintes sistemas de: Gestão Orçamentária, Contabilidade Pública e 

Tesouraria; Gestão de Recursos Humano e Folha de Pagamento; Gestão de Receitas 

Municipais (Tributação); Gestão de Compras, Licitações e Pregão; Gestão Patrimonial; Controle 

de Almoxarifado; Controle de Frota; Gestão de Informações Gerenciais; Portal da 
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Transparência; Gestão de ISS Eletrônico; Gestão de Saúde em ambiente Web; Gestão Escolar 

(educação) em ambiente Web e Gestão de Ações Sociais em Ambiente Web, de acordo com as 

especificações constantes do presente Termo de Referência. 

 
 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 

objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 

registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

publicação na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogada na forma da Lei. 

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão 

ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 

desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Administração, através 

do Setor de Compras no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do 

Município, nas questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e 

empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, 

em ordem de classificação no processo licitatório do Pregão Presencial n. XX/2013. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ENTREGA 

Os materiais/produtos deverão ser entregues/implantado/prestados os serviços na 

Secretaria Municipal de Receita da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, cito à Av. 

Castelo Branco, 2500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT. O material deverá 

ser supervisionado por técnico da Prefeitura e fiscal do contrato, antes do 

recebimento.   
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Parágrafo primeiro - O prazo para implantação/entrega dos produtos será de até 60 

(sessenta) dias, após a expedição da Ordem de Serviço e ou Empenho. 

 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 

contratações para implantação/fornecimento, observadas as condições fixadas neste 

instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente. 

Parágrafo Primeiro – A prestação dos serviços registradas neste instrumento serão 

efetuadas através de Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com 

Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contendo o nº. da ATA, 

o nome da empresa, o objeto, a especificação, o valor, o endereço e a data de 

entrega. 

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que 

deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a 

contar da data do seu recebimento. 

Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar 

recusar-se a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais 

fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os 

preços e os prazos do primeiro classificado. 

Parágrafo Quarto – A prestação dos serviços serão feitos de forma parcelada 

(mensal), de acordo com a necessidade das Secretarias, durante a vigência da ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS, ou até que se esgote o quantitativo licitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital: 

I. executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de 

Compras e o Secretarias solicitantes, de acordo com o especificado no Edital e no 

Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 

prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 

estabelecida; 

II. comunicar antecipadamente a data e horário do inicio da  

implantação/entrega/prestação de serviço, não sendo aceitos os produtos que 

estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem 
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quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito 

funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

III. manter pessoal qualificado para a implantação e execução da prestação dos 

serviços, manuseio, armazenamento e transporte correto dos produtos, devendo 

obrigatoriamente o referido pessoal estar sempre devidamente uniformizado e 

identificado de forma visível;  

IV. prestar os esclarecimentos do que foi implantado, executado e o que tem 

disponibilizado ao órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente bem 

como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 

V. dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras ou da 

Secretarias solicitantes e FISCAL, no tocante a implantação e execução da prestação 

de serviço/ produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta 

ATA; 

VI. prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 

I. todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, 

praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de 

Compras; 

II. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 

do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 

empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo 

ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande por autoridade competente, em decorrência do 

descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, 

desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao 
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Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer 

pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos 

diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a 

prévia defesa. 

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras 

e/ou fiscal não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta ATA. 

IV. a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento/prestação de serviço 

incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de 

força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos produtos objeto desta 

ATA não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos 

prazos e demais condições estabelecidas; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande obriga-se a: 

I. indicar os locais e horários em que deverão ser implantado e prestado 

serviços; 

II. permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que 

observadas as normas de segurança; 

III. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no 

fornecimento dos produtos; 

IV. efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 

Parágrafo único: caberá a Secretaria de Administração, através do Setor de Compras 

promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO 

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuará o pagamento à CONTRATADA, 

através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA em até 30 (trinta) 

dias após a entrega dos produtos/prestação de serviço e emissão da nota 
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Fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo Secretário da pasta, com o 

respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento. 

Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas 

fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, 

com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 

pagamento da data da sua reapresentação. 

Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota 

fiscal/fatura distinta. 

Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação 

do Fornecedor, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa. 

Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será 

comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo 

Setor de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas 

responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente 

Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira 

inicial deste instrumento. 

Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará 

aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre 

o valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do 

registro. 

Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de 

mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, 

redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único. 

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de 

Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for 

o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de 

fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; 
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hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas 

com preço registrado. 

Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 

registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de 

Compras desta Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 

seguintes situações: 

I. quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de 

Registro de Preços; 

II. quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

III. quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII 

do art. 78 da Lei 8.666/93; 

IV. em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho 

decorrente deste Registro; 

V. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

VI. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor 

será informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado 

ao processo administrativo da presente Ata. 

Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 

Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-

se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as 

atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 

Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de 

cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou 
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sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a 

condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, 

ETC. 

Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

 I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações 

do objeto deste Edital. 

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios 

de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam 

necessárias à execução da entrega dos materiais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em 

processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem 

prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

 

1. ADVERTÊNCIA   

1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada 

nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, 

independentemente da aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços 

ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o 

enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde 

que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo 

prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis. 
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2. MULTA 

2.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a 

MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega 

dos materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à 

parte inadimplida; 

� O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será 

contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao 

término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela 

inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de 

Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula 

contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido 

o prazo estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da 

proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado 

para a assinatura do contrato. 

 2.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver 

prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em 

decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja 

imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no 

objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

 2.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou 

outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial; 

2.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 

(DOIS) ANOS 

3.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

205

aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do 

Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

3.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e 

situações: 

1. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

i. atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que 

tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

ii. execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

2. por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

1. não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

2. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos 

de operacionalização; 

3. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução 

do objeto deste ajuste; 

4. cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao 

órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

 

4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

4.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 

Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira 

para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
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recolhimento de quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou 

ações que evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em 

parte; 

c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da 

execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da 

Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere 

a Cláusula Décima Quarta desta Ata, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao 

pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar 

prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos 

definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na 

forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA 

DA DESPEZA consignadas na: 

                SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 

Natureza Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.0999  
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração 
Classificação Funcional Programática: 04.01.4.132.101 
Projeto/Atividade: 1135 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços. 

II. integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n. XX/2013 e seus anexos e 

as propostas da empresas classificadas para cada item. 

III. é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para 

qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como 

competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os 

casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da 

CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.  

 

Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2013. 

 

 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

 

____________________________ 

Secretario de Administração 

 

 

____________________________ 

Pregoeiro 
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CONTRATADA: ____________________ ___________________________    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

====== ANEXO XV ====== 
 

MINUTA DO CONTRATO 
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CONTRATO N. -----/2013 ORIGINARIO 
DO PREGÃO PRESENCIAL __/2013, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
VÁRZEA GRANDE ATRAVÉS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA ---
--------------- PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

 

                                                                    O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-
MT através da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa no Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo 
Branco, nº 2.500, Bairro Água Limpa neste Município, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 03.507.548/0001-10, neste ato representada, na forma de sua Lei 
Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. ___________________, brasileiro, residente e 
domiciliado na cidade de Várzea Grande – MT, portador da Cédula de Identidade nº 
__________ - SSP/___ e do CPF nº __________________ e através da 
SECRETARIA DE xxxxxxxxxxxx e de seu Secretário _______________, brasileiro, 
portador do RG. nº _____________ SSP/___  e CPF/MF ____________, neste ato 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ------------------------------, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°----------/-------, estabelecida à ------------------------
,Bairro -------em --------, CEP:--------------------, Fone/ Fax (65)----------, neste Ato,  
representada pelo seu --------------------, brasileiro, portador da Carteira de 
Identidade RGn° ------------------SSP/----  e de CPF/MF n°-----------------, doravante 
denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado 
na Comissão Permanente de Licitação, resolvem celebrar o presente Contrato, 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão Presencial N. XX/2013, conforme 
descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 10.520/02, 8.666/93 e 
suas alterações, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1 -  
Contratação de serviços de licenciamento de uso de programas de informática (softwares) 

abrangendo instalação, conversão, manutenção e treinamento dos seguintes sistemas de: 

Gestão Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Gestão de Recursos Humano e Folha 

de Pagamento; Gestão de Receitas Municipais (Tributação); Gestão de Compras, Licitações e 

Pregão; Gestão Patrimonial; Controle de Almoxarifado; Controle de Frota; Gestão de 

Informações Gerenciais; Portal da Transparência; Gestão de ISS Eletrônico; Gestão de Saúde 

em ambiente Web; Gestão Escolar (educação) em ambiente Web e Gestão de Ações Sociais 

em Ambiente Web, de acordo com as especificações constantes do presente Termo de 
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Referência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 
 
2.1 - A vigência do presente instrumento contratual é de 12 (DOZE) MESES, 

contados da assinatura do Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado até o 
limite estabelecido no inciso IV do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
demais alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
3.1 - Efetuar os pagamentos na forma acordada.  
3.2 - Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA, devidamente credenciados, 

nas dependências da (colocar nome do órgão), para fins de execução dos 
serviços. 

3.3 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade manifestada na execução 
dos serviços e interromper imediatamente o mesmo, se for o caso. 

3.4 - Prestar os esclarecimentos à CONTRATADA, referentes ao objeto do contrato. 
3.5 - Rejeitar a prestação dos serviços realizados por terceiros, sem autorização. 
3.6 - Manter livre acesso aos técnicos da contratada, por ocasião das intervenções 

técnicas. 
3.7 - Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à 

prestação dos serviços. 
3.8 - Designar técnico(s) devidamente capacitado(s) para acompanhar o 

desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades de coordenação 
técnica e administrativa do projeto. 

3.9 - Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle da utilização dos 
sistemas licenciado, incluindo: 

3.9.1 - Assegurar a configuração adequada de equipamentos e instalação dos 
sistemas. 

3.9.2 - Manter Backup adequado para satisfazer às necessidades de segurança, 
assim como “restart” e recuperação no caso de falha dos equipamentos. 

3.9.3 - Dar prioridade aos técnicos da contratada quando da realização das 
intervenções técnicas. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E DA FORMA DE 

PAGAMENTO: 
 
4.1 - O pagamento referente à Licença de Uso, Implantação, Treinamento e 

Manutenção Mensal, previsto no MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, serão 
pagos em 12 (doze) parcelas mensais, mediante a apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis; 

4.2 - O pagamento será efetuado através de ordem de pagamento creditada na 
conta bancária do fornecedor. 

4.2.1 - Para cumprimento do prazo indicado no item anterior a contratada deverá 
indicar no corpo da Nota Fiscal ou em documento que a acompanhe em papel 
timbrado da empresa (se houver), os dados bancários constantes em sua 
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proposta. 
4.3 - Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a (colocar nome do órgão) será 

penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de 
percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento.  

4.4 - Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 
da licitante, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1 - Entregar o objeto licitado conforme especificações deste contrato e em 

consonância com o edital e a Proposta de Preço apresentada pela mesma. 
5.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.  

5.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 
apontadas pela (colocar nome do órgão). 

5.4 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

5.5 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos 
encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos 
compromissos assumidos no contrato, não se obrigando a (colocar nome do 
órgão) a fazer-lhe restiruições ou reembolsos de qualque valor despendido com 
este pagamento. 

5.6 - Estar ciente de que a (colocar nome do órgão) rejeitará, no todo ou em parte, o 
fornecimento e/ou serviço executado em desacordo com o explicitado no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

5.7 - A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização da (colocar nome do órgão), promovendo o fácil acesso aos 
serviços em execução e atendendo prontamente às observações, exigências, 
recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas. 

5.8 - A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por danos ou 
prejuízos que possa causar a terceiros, sem qualquer responsabilidade de ônus 
para a (colocar nome do órgão) pelo ressarcimento. 

5.9 - A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em 
parte, decorrentes deste contrato, sem prévia autorização da Contratante. 

5.10 - Caberá à licitante responder, em relação aos seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes do fornecimento. 

5.11 - Comunicar à (colocar nome do órgão), no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, os motivos de ordem técnica que impossibilitaram o cumprimento dos 
prazos previstos no presente edital. 

5.12 - Caso forem constatados motivos que demonstrem que os serviços não estão 
de acordo com as devidas especificações técnicas, mesmo acompanhados da 
Nota Fiscal, serão devolvidos no todo ou em parte, mediante termo de rejeição 
do Objeto do Contrato. 

5.13 - A qualidade dos serviços a serem entregues pela CONTRATADA será 
fiscalizada por Comissão, especialmente designada para tal, em obediência às 
determinações legais, pertinentes ao assunto. 

5.14 - Executar o objeto deste certame, de acordo com as melhores técnicas e com 
pessoal qualificado. 
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5.15 - Manter pessoal técnico qualificado para atendimento à (colocar nome do 
órgão), a fim de prevenir problemas no banco de dados, resguardando a 
(colocar nome do órgão) de quaisquer responsabilidades, sendo que tal 
atendimento poderá ser via telefone, modem (e-mail/internet) e, em último 
caso, pessoalmente. 

5.16 - Desenvolver todos os serviços constantes do ANEXO I do edital, bem como 
cumprir com o cronograma de execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
6.1 - Sem prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA, constituem 

motivos de rescisão todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666/93, observadas as formas estatuídas no Artigo 79 da mesma Lei. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA FINS LEGAIS: 
 
7.1 – A Contratante pagará a contratada o valor de R$__________ 

(__________________), pela prestação de serviços técnicos especializados 
referentes ao objeto, referentes à Implantação, incluindo os serviços de 
Instalação, Manutenção e Treinamento dos Sistemas. 

7.3 - Nos valores acima estão inclusas todas as despesas que influenciem nos custos, 
tais como: encargos diretos e indiretos, impostos, taxas, transportes, fretes, 
seguros, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e tributários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos 
em razão do mesmo, não cabendo à (colocar nome do órgão), quaisquer custos 
adicionais. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES FINANCEIROS: 
 
8.1 - Em conformidade com a legislação vigente, em especial na Lei Federal nº 

10.192, de 14/02/01, o reajuste de preços deverá ser anual, portanto, caso 
haja prorrogação do contrato, o reajuste será feito com base no índice IGP-M 
da FGV (Fundação Getúlio Vargas), considerada como data base à data de 
apresentação das propostas. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES: 
 
9.1 - Toda e qualquer alteração ou modificações nas condições estabelecidas no 

presente contrato será feita através de termos aditivos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 
 
10.1 - A licitante contratada estará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores. A multa prevista no inc. II do art. 
citado será aplicada da seguinte forma: 

10.1.1 - Os ônus decorrentes do descumprimento de qualquer obrigação contratual 
serão da responsabilidade da parte que lhes der causa, respondendo, ainda, o 
inadimplente, por perdas e danos perante a outra parte. 

10.1.2 - No caso de inexecução total do Contrato e ainda na ocorrência de atraso 
injustificado na sua execução, sujeitar-se-á a licitante contratada, garantida 
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prévia defesa, às seguintes penalidades: 
10.1.2.1 - advertência. 
10.1.2.2 - multa. 
10.1.2.3 - suspensão do direito de contratar com a Administração Pública. 
10.1.2.4 - declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 
10.1.3 - A sanção de advertência de que trata o subitem 10.1.2.1 poderá ser 

aplicada nos seguintes casos: 
10.1.3.1 - descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no 

Contrato. 
10.1.3.2 - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços da (colocar nome do órgão) desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave. 

10.1.4. A multa de que trata o subitem 10.1.2.2 será aplicada sobre o valor 
atualizado do contrato, nos seguintes casos: 

10.1.4.1 - de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de 
legislação pertinente. 

10.1.4.2 - de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão 
incorrerem em qualquer irregularidade. 

10.1.4.3 - a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo 
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem 
prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao 
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

10.1.5 - A suspensão do direito de contratar com a Administração Pública será 
aplicada de acordo com a seguinte graduação: 

10.1.5.1 - 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados. 
10.1.5.2 - 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto. 
10.1.6 - A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública 

será efetuada pelo Presidente da Prefeitura Municipal nos casos de falta grave, 
tais como: 

10.1.6.1 - recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato. 
10.1.6.2 - rompimento unilateral do Contrato. 
10.1.7 - Antes da aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será assegurado 

o contraditório e ampla defesa, sendo que qualquer contestação dever ser feita 
por escrito, bem como deverá constar dos autos do presente processo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
 
11.1 - Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica 

escolhido de comum acordo entre as partes, o Foro da comarca de (colocar 
nome do município), excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
 
12.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento contratual correrão por 

conta das fontes de recurso, conforme codificado para o exercício, como segue: 
(colocar fontes de recurso). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONFIGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO: 
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13.1 - Fica entendida por manutenção, como sendo a obrigação de se manter os 

sistemas de acordo com as especificações do termo de implantação, sendo de 
competência da CONTRATADA: 

13.1.1 - Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou 
defeito de funcionamento dos mesmos. 

13.1.2 - Assistência na operação dos sistemas. 
13.1.3 - Orientação e treinamento aos usuários dos sistemas. 
13.1.4 - Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por 

queda de energia, falha do equipamento ou falha de operação, desde que a 
(colocar nome do órgão) mantenha Backups adequados para satisfazer as 
necessidades de segurança. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SIGILO: 
 
14.1 - A (colocar nome do órgão) considera o desenvolvimento do programa de que 

trata o objeto aqui referenciado como informações e segredos comerciais da 
CONTRATADA, independente do fato que qualquer subconjunto dos mesmos, 
seja ou possa ser, validamente protegido por registro de propriedade autoral 
ou industrial. 

14.2 - As partes, por este instrumento, garantem que os indivíduos que terão acesso 

aos programas deste contrato, terão conhecimento da substância da Cláusula de 

sigilo aqui assegurada. TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE - ANEXO AO 

CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
15.1 - A (colocar nome do órgão) aceitará os sistemas desenvolvidos, uma vez 

implantados de acordo com as especificações, normas e demais condições 
estabelecidas neste instrumento. Para tanto, será elaborado um termo de 
recebimento, implantação e utilização, que deverá ser assinado pela (colocar 
nome do órgão), por ocasião da entrega dos sistemas. 

15.2 - Não obstante o termo de recebimento dos sistemas, as rotinas que vierem a 
ser utilizadas após esse procedimento, serão garantidas pela CONTRATADA. 

15.3 - As partes de comum acordo com os termos deste Contrato e às normas da Lei 
Federal N.º 8.666/93 e as condições estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL 
N.XX/2013, assinam o mesmo em três vias de igual teor e para um só efeito. 

 
(nome da cidade) ......... de ................................ de 2013. 
 
 
 
............................................... 
 Prefeito Municipal 
 
Secretario de Administração 
............................................... 
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CONTRATADA 
 

 

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE - ANEXO AO CONTRATO 

Já qualificado no Contrato de Trabalho, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADA. 

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - 

MT,  

Localizada na Av. Castelo Branco, 2500 – Bairro Agua Limpa, 

município de Varzea Grande - MT, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE. 

Sempre que em conjunto referidas, doravante denominada(s) como 

PARTE(S). 

Considerando que, em razão do contrato de trabalho celebrado 

entre as PARTES,  

doravante denominado CONTRATO, as mesmas terão acesso a 

informações confidenciais, as quais se constituem informação confidencial. 

Considerando que as PARTES desejam ajustar as condições de 

revelação destas informações confidenciais já disponibilizadas e aquelas que no 

futuro serão disponibilizadas para a execução do CONTRATO, bem como definir as 

regras relativas ao seu uso e proteção:  

RESOLVEM AS PARTES acima qualificadas, celebrar o presente 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

(“Termo”), Acordo Vinculado ao Contrato, mediante as cláusulas e 

condições que seguem: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 
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1.1. O objeto deste Termo é prover a necessária e adequada proteção das 

informações confidenciais fornecidas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA, 

em razão do CONTRATO, a fim de que as mesmas possam desenvolver as 

atividades contempladas no CONTRATO. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

2.1. A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda 

e qualquer informação, conforme abaixo: 

2.2. Definida, que tenha sido revelada anteriormente e também as que venham a 

ser, a partir desta data, fornecida pela CONTRATANTE , devendo ser tratada 

como informação sigilosa. 

2.3. Deverá ser considerada como informação confidencial, toda e qualquer 

informação escrita ou digital, revelada a CONTRATADA, contendo ela ou não 

a expressão “Confidencial”.  

2.4. Compromete-se, outrossim, o CONTRATADA, a não revelar, reproduzir, 

utilizar ou dar conhecimento, ou alugar ou vender, em hipótese alguma, a 

terceiros as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 

vigor desde a data da revelação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS até 2 

(dois) anos após o término do Contrato Principal, ao qual este é vinculado. 

4. CLÁUSULA QUARTA– DAS PENALIDADES 

4.1. A quebra do sigilo das informações, devidamente comprovada, sem 

autorização expressa da CONTRATANTE, possibilitará a imediata rescisão de 

qualquer contrato firmado entre as PARTES, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, Neste caso, a CONTRATADA estará sujeita por ação ou 

omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos 

sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral ou bem como as 
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de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em 

regular processo judicial ou administrativo. 

5.  CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 

5.1. 7.1. As PARTES elegem o foro central de Várzea Grande-MT, para dirimir 

quaisquer dúvidas originadas do presente Termo, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

5.2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença de 

duas testemunhas. 

 

 

Várzea Grande-MT, ________/________/__________ 

 

 

CONTRATADA____________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:_________________________________ 

 

CONTRATANTE: 

_________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:_________________________________ 

 

NOME DA TESTEMUNHA 1: 

________________________________________________ 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  

    

    

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 
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ASSINATURA DA TESTEMUNHA 1: 

__________________________________________ 

 

NOME DA TESTEMUNHA 2: 

________________________________________________ 

ASSINATURA DA TESTEMUNHA 2: 

__________________________________________ 

 


