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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 144/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021

MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contrata9ao de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informatica 
integrados de gestao contabil e administrativos, para a gestao publica municipal, com os 
services de conversao de dados, implanta9ao, migra9ao de dados pre-existentes, 
treinamento, manuten9ao, suporte tecnico e acompanhamento durante o periodo 
contratual. visando atender as necessidades de serv^os e de moderniza9ao da 
administra9ao publica municipal, conforme criterios, especifica9oes e necessidades 
descritos no termo de referencia.

DATA DA ABERTURA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021, AS 08:00 HORAS (MS).

PREAMBULO
1. DA REGENCIA
2. DO OBJETO
3. DAS CONDIQOES DE PARTICIPAgAO
4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6. DA VISTORIA TECNICA (FACULTATIVA)
7. DA PROPOSTA
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
9. DA HABILITACAO E SEU JULGAMENTO

10. DO RECURSO E DA IMPUGNACAO
11. DA AVALIAgAO DO SISTEMA
12. DA GARANTIA
13. DA CONTRATAgAO
14. DO PAGAMENTO
15. DA DOTAgAO ORgAMENTARIA
16. DAS DISPOSigOES FINAIS

ANEXOS:

Anexo I - Termo de Referencia - Especifica9oes;
Anexo I do Termo de Referencia - relatorios a serem utilizados para conferencia da 
importa9ao e valida9ao pela comissao de avalia9ao;
Anexo II - Formulario (modelo) de Proposta;
Anexo III - Declara9ao de Habilita9ao;
Anexo IV - Declara9ao de Fatos Supervenientes Impeditivos;
Anexo V - Declara9ao nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui9ao 
Federal;
Anexo VI - Minuta do Contrato;
Anexo VII
Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Modelo De Atestado De Visita Tecnica;
Anexo IX - Modelo De Declara9ao De Nao Realiza9ao De Visita Tecnica;
Anexo X - Modelo De Parecer/Atestado De Apresenta9ao Tecnica Do Sistema.

Modelo de Declara9ao de Enquadramento como Microempresa ou
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 144/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021

MENOR PRECO GLOBAL

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS, por meio da Comissao de 
Licitasao denominada Pregao designada pela portaria n° 118/2021 de 07 de maio de 2021, 
publicado no Diario Oficial Eletronico de Dois Irmaos do Buriti/MS no dia 14 de maio de 
2021, edi^ao 0551/2021, toma publico, para conhecimento dos interessados, que realizara 
licita9ao na modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo menor prego global, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos.
A sessao de processamento do Pregao acontecera na sala de reunioes do Municipio de 
Dois Irmaos do Buriti/MS, situada na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, no dia 30 de 
Novembro de 2021, as 08:00 boras (MS), na cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS.

1. DA REGENCIA LEGAL
1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e altera^oes;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;
1.4. Lei Complementar n° 123/06;
1.5. Decreto Municipal n° 183/2009;
1.6. Resolu9oes do TCE/MS;
1.7. Demais disposi9oes contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DA LICITA^AO
Constitui o objeto do presente processo licitatorio na modalidade pregao presencial, a 
contrata9ao de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informatica integrados 
de gestao contabil e administrativos, para a gestao publica municipal, com os serv^os de 
conversao de dados, implanta9ao, migra9ao de dados pre-existentes, treinamento, 
manuten9ao, suporte tecnico e acompanhamento durante o periodo contratual, visando 
atender as necessidades de serv^os e de modemiza9ao da administra9ao publica 
municipal, conforme criterios, especifica9oes e necessidades descritos no termo de 
referencia.

2.1. Os servi90s incluem:
2.1.1 Software de contabilidade com plataforma web;
2.1.2 Software de planejamento e or9amento com plataforma web;

2.1.3 Software de tesouraria com plataforma web;
2.1.4 Software de COMPRAS e LICITACAO com plataforma web;
2.1.5 Software de ALMOXARIFADO com plataforma web;
2.1.6 Software de FROTAS com plataforma web;
2.1.7 Software de PATRIMONIO com plataforma web;
2.1.8 Software de PORTAL TRANSPARENCIA com plataforma web:
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2.1.9 Software de PROTOCOLO com plataforma web;
2.1.10 Software de RECURSOS HUMANOS com plataforma web;
2.1.11 Software de TRIBUTOS em plataforma desktop/web;
2.1.12 PORTAL DO CONTRIBUINTE de forma web
2.1.13 Modulo ISS ELETRONICO - NOTA FISCAL ELETRONICA
2.1.14 Modulo RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO de forma web;
2.1.15 Modulo B.I de forma web;
2.1.16 Modulo CONTROLE INTERNO com plataforma web
2.1.17 Modulo CONTROLE DE CEMITERIO com plataforma web
2.1.18 Implanta9ao, treinamento e conversao de banco de dados

2.2. A contrata^ao sera formalizada por intermedio do Contrato, na forma do Anexo VI, 
nas condi^oes previstas neste edital.
2.3. O contrato tera validade de 12 (doze) meses, contados da assinatura.
2.4. O valor medio estimado deste processo licitatorio e de R$ 277.333.41.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPAgAO

3.1. Poderao concorrer neste Pregao, as empresas que:
3.1.1. Detenham atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
3.1.2. Atendam aos requisites e exigencias constantes deste Edital e seus anexos;

3.2. Nao poderao concorrer neste Pregao:
3.2.1. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitui^ao;
3.2.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licitaqao realizada pelo Municipio de 
Dois Irmaos do Buriti-MS.
3.2.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administraqao Publica 
Municipal, enquanto perdurarem os motives da puniqao;
3.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por 
servidor ou dirigente de orgao da entidade contratante ou responsavel pela licita9ao, nos 
termos do art. 9°, Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93;

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENT ANTES

4.1. O Credenciamento far-se-a mediante a apresenta9ao dos seguintes documentos:
4.1.1. No caso de diretor, socio ou proprietario da empresa licitante que comparecer 
ao local, devera comprovar a representatividade por meio da apresenta9ao: de ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de elei9ao de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartorio de pessoas 
juridicas, conforme o caso (copia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a 
Pregoeira podera autenticar a partir do original, antes do inicio do credenciamento.
4.1.2. Tratando-se de procurador devera apresentar instrumento publico ou particular 
de procura9ao, com firma reconhecida em cartorio, com poderes expresses para formular 
ofertas e lances de pre90s e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
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4.2. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.
4.3. No momento do credenciamento devera ser apresentada Declara9ao de Habilitagao 
conforme Anexo III. e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, 
dando ciencia de que cumprem plenamente os requisitos da habilitagao, podendo o 
credenciado ou representante preencher a declaratpao no momento da abertura da sessao.
4.4. A empresa licitante somente podera se pronunciar atraves de seu representante 
credenciado e ficara obrigada pelas declara^oes e manifestagoes do mesmo.
4.5. O representante legal da licitante que nao se credenciar perante a Pregoeira e Equipe 
de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular ficara impedido de 
participar das fases de lances verbais, de negociagao de pregos, de declarar a inten^ao de 
interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reuniao de abertura dos 
envelopes Proposta ou Documentagao relativa a este Pregao, caso em que sera mantido o 
seu prego apresentado na proposta escrita, para efeito de ordena9ao das propostas e 
apura9ao do menor pre90.
4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, devido a necessidade de 
identifica9ao pela Comissao Permanente de Licita9ao, deverao credenciar-se mediante 
declara9ao na forma do Anexo VIII deste edital.

4.6.1. O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sai^oes cabiveis, 
caracterizara renuncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos 
beneficios da Lei Complementarn0 123/06 aplicaveis ao presente certame;

4.7. A nao apresenta9ao ou a nao incorpora9ao do documento de credenciamento nao 
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela 
mesma.
4.8. Caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documenta9ao necessaria dentro 
do prazo estipulado, participara do Pregao com a primeira proposta apresentada quando do 
inlcio dos trabalhos, devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de 
negociagao e a interposi9ao de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1. Ate o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, a licitante devera 
apresentar a Equipe de Apoio, juntamente com a Declara9ao de Habilitagao (conforme 
Anexo III), a proposta escrita e a documenta9ao, em envelopes separados, fechados e 
rubricados no fecho, contend© em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
alem da razao social do licitante, se os mesmos nao forem timbrados, os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021 

ENVELOPE 01 -PROPOSTA 

RAZAO SOCIAL E CNPJ

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTA^AO 

RAZAO SOCIAL E CNPJ
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6. DA VISITA TECNICA (FACULTATIVA)

6.1. As empresas interessadas poderao realizar visita tecnica nos locals da execu^ao dos 
servi90s, ocasiao em que sera fomecido ATESTADO DE VISITA pelo representante da 
Secretaria Municipal de Administraqao, de forma a obterem pleno conhecimento das 
condi^oes e eventuais dificuldades para a sua execuqao, bem como de todas as 
informa9oes necessarias a formula9ao da sua proposta de pre90S.

6.1.1. Para agendamento da visita a empresa devera entrar em contato com o 
Departamento de Licita9oes, das 7 as 12 boras, de segunda a sexta-feira, atraves do 
telefone (67 3243-1117) ou e-mail licita9ao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br, devendo a 
vistoria ocorrer em ate 24 boras uteis antes da data fixada para a sessao piiblica.
6.1.2. A realiza9ao da visita tecnica nao se consubstancia em condi9ao para a 
participa9ao na licita9ao, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apos 
apresentaqao das propostas nao serao admitidas, em hipotese alguma, alega9oes 
posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obriga9oes, face ao 
desconhecimento para execu9ao dos serv^os de dificuldades tecnicas nao previstas.
6.1.3. Eventuais discrepancias/inconsistencias observadas na fase de visita e de 
elaboraqao da proposta - inclusive e principalmente as relativas ao prazo de execu9ao e 
as especifica9oes dos serviqos para execu9ao dos serviqos - deverao ser apontadas 
formalmente (por escrito) a Pregoeira, ate 02 (dois) dias antes da data prevista para a 
abertura do certame licitatorio. Apos essa data, nenhuma reclama9ao sera aceita, 
cabendo a Contratada a execu9ao do objeto em sua totalidade, uma vez que se trata de 
contrata9ao do tipo "MENOR PREQO GLOBAL".
6.1.4. A visita podera ser efetuada por representante legal da empresa. devidamente 
comprovado por meio de procura9ao ou contrato social ou pelo responsavel tecnico 
devidamente comprovado.
6.1.5. O responsavel emitira o Atestado de Visita, em nome do responsavel tecnico ou 
do representante legal da empresa, declarando que o mesmo visitou o local onde sera 
realizado os serv^os e que obteve todas as informa9oes inerentes ao fiel cumprimento 
das obrigaqoes objeto desta licitaqao.
6.1.6. O atestado devera ser juntado aos documentos de habilita9ao - ab'nea "b" do 
subitem 9.3.4 do edital (Envelope n° 02), mas nao sera motivo de inabilita9ao a sua 
ausencia.
6.1.6.1. Caso a licitante nao fa9a a visita tecnica devera mencionada no subitem 6.1 e 
seguintes do edital, devera apresentar uma Declaraqao de que abre mao da visita 
tecnica, sendo que fica vedada ao licitante alegaqoes posteriores por desconhecimentos 
dos servi9os e dos locais a serem executados.

7. DA PROPOSTA DEPRECOS

7.1. As propostas comerciais deverao ser preenchidas em uma via, com suas paginas 
numeradas e rubricadas, e a ultima assinada pelo representante legal da empresa, sem 
emendas, acrescimos, borroes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissoes, sob pena de 
desclassificaqao, salvo se, inequivocamente, tais falhas nao acarretarem lesoes a direito dos 
demais licitantes, prejuizo a Administraqao ou nao impedirem a exata compreensao de sen 
conteudo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverao center:
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7.1.1. A proposta devera ser entregue impressa em papel timbrado da empresa 
devendo conter (Razao Social, numero do CNPJ, endere90, e meios de comunica^ao 
a distancia da licitante).
7.1.2. A ultima folha devera estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante;
7.1.3. A presta9ao dos services sera conforme solicitayao do orgao/entidade 
requisitante, na forma constante no Anexo I Termo de Referencia.
7.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 dias, contados da data 
estipulada para a abertura dos envelopes e data de inicio da execu^o dos services 
imediatamente, apos a Ordem de Servi^o;
7.1.5. Somente serao aceitos pre90S cotados em moeda nacional, ou seja, em Real 
(R$), em algarismos arabicos, com, no maximo, duas casas decimals pos virgula.
7.1.6. Nos pre9os cotados deverao estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do 
fomecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos.
7.1.7. O valor global informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR 
DE REFERENCIA mencionado no Anexo I deste Edital, sob pena de 
desclassifica9ao da proposta.
7.1.8. Descri9ao detalhada do objeto, tais como: caracteristicas do objeto, 
procedencia e demais dados que o licitante julgar necessario;

7.2. A apresenta9ao da proposta implicara plena aceita9ao, por parte da licitante, das 
conduces estabelecidas neste edital.
7.3. E de inteira responsabilidade da proponente o pre90 e demais conduces apresentadas.
7.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitem 7.1.4, nao estejam indicados na proposta, os 
mesmos serao considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.
7.5. Nao se admitira proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 
apresentar pre90 global inexequivel, simbolico, irrisorio ou de valor zero, incompativel 
com os pre90s de insumos e salaries de mercado acrescido dos respectivos encargos.
7.6. As Propostas de Preqos deverao contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para 
o item constante do Anexo I deste edital.
7.7. Os licitantes ficam desobrigados de preencher o campo ••marca'* no Anexo II -
Proposta Detalhe.
7.8. Nao sera admitida cota9ao inferior a quantidade prevista, valor global, neste Edital.

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1. No dia, bora e local designado no preambulo deste Edital. sera aberta sessao publica 
para processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentaqao 
de habilita9ao.
8.2. A Pregoeira procedera a abertura do Envelope n°01, contendo a Proposta de Pre9os 
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preqos e, em seguida, fara uma analise previa 
dos pre90S, observando a exatidao das opera9oes aritmeticas que conduziram ao pre90 total.
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procedendo-se as com^des de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como 
criterio de aceitabilidade o “menor pre90 por item”.
8.3. Durante o julgamento e analise das propostas, sera verificada, preliminarmente, a 
confonnidade das propostas apresentadas com os requisites estabelecidos neste Edital, 
devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente 
aquelas que atenderem plenamente a esses requisites.
8.4. Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira selecionara as 
propostas para fase de lances, observando os seguintes criterios:

a) Classificara a licitante autora da proposta de menor pre^o por item e todas aquelas 
apresentadas com precis sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), em relate 
ao menor prejpo ofertado, disposto em ordem decrescente, para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.
b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas na cond^ao definida na alinea anterior, 
serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, ate o maximo de 
03 (tres), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pre^os ofertados.
c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de 
lances, realizar-se a o sorteio para definir a ordem da apresenta^ao dos lances.

8.4.1. No caso de empate nos pre90s, serao admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do numero de licitantes.
8.5. A Pregoeira convocara as licitantes selecionadas conforme item 8.4 para a 
apresentagao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes. 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior pre^o, seguindo-se das demais em ordem 
decrescente de valor.
8.6. A Pregoeira, antes da etapa de lances, podera estabelecer o intervalo minimo entre os 
lances, para agilizar a sessao.
8.7. Na fase de lances verbais sera permitido o uso de celulares pelos representantes para 
eventuais consultas telefonicas, os quais disporao ate o maximo de 03 (tres) minutos, por 
consulta.
8.8. Em observancia a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presente licita^ao sera 
assegurada como criterio de desempate, preferencia de aquisi^ao para as microempresas e 
empresas de pequeno porte.

8.8.1. Entende-se por empate aquelas situa9oes em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior ate 5% (cinco por 
cento) a proposta mais bem classificada.

8.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
8.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera 
convocada para apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do 
certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusao.
8.9.2. Caso a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias 
habilitatorias, na forma do subitem 8.9.1 deste Edital, serao convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.8.1 deste
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Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 
45 da Lei Complementar Federal n°l23/2006).
8.9.3. O disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oferta inicial 
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2° do 
art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

8.10. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira. 
implicara a exclusao da licitante da etapa de lances verbais e a manuten^ao do ultimo pre90 
apresentado pela licitante, para efeito de ordena9ao das propostas.
8.11. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
as penalidades previstas neste Edital.
8.12. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital e seus 
Anexos.
8.13. Nao havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera encerrada 
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de MENOR 
PRECO GLOBAL.

9. DA HABILITAgAO E SEU JULGAMENTO

9.1. Para habilita9ao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora 
da melhor oferta, devera comprovar, mediante apresenta9ao no ENVELOPE n° 02, os 
documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de 
preferencia, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conterencia e 
exame correspondentes:
9.1.1. Documenta9ao relativa a HABILITA^AO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; pu
b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, com suas altera9oes ou a 
respectiva consolida9ao, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por a9oes, 
acompanhado de documento de elei9ao de seus administradores; ou ainda
c) Inscri9ao do ato constitutivo registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas 
Juridicas, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de elei9ao da diretoria 
em exercicio.
d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica como socia junta-se 
para a habilita9ao o CNPJ da respectiva empresa.
e) Decreto de autoriza9ao e ato de registro ou autoriza9ao para funcionamento 
expedido pelo orgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.
Obs: os documentos elencados no subitem acima poderao ser dispensados caso 
tenham sido apresentados na fase de credenciamento.

9.1.2. Docutnenta9ao relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:
a) Prova de inscri9ao no Cadastre Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 
Fazenda (CNPJ/MF);
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b) Prova de inscribe no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa 
ao domicflio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o 
objeto licitado;
c) Certidao Negativa Conjunta abrangendo as Contributes Sociais 
como Debitos relativos aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida 
pelo Ministerio da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita 
Federal do Brasil), conforme Portaria MF n°358 de 05.09.2014, alterada pela Portaria 
MF n°443 de 17.10.2014;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual (Certidao Negativa de 
Debitos Gerais, compreendendo todos os tributes de competencia do Estado), 
emitida pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa 
licitante, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (Certidao Negativa de 
Debitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competencia do Municipio), 
emitida pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa 
licitante, na forma da Lei.
f) Certificado de Regularidade de Situate CRS, perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servt / FGTS;
g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 
12.440 de 07.07.2011.

INSS, bem

9.1.3. Documenta9ao relativa a QUALIFICA(fAO TECNICA:
a) Atestado de Capacidade Tecnica compativel com o objeto licitado emitido por 

pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove de maneira satisfatoria, a 
experiencia na execuipao dos serviqos ora licitados, devidamente especificados no Termo 
de Referencia deste edital, ou contrato com de presta^ao de servi90 vigente objeto desse 
certame.

b) Atestado de Visita Tecnica, expedido pela Secretaria de Administra9ao Municipal 
informando que o responsavel tecnico da empresa licitante realizou visita tecnica no local 
onde serao desenvolvidos os servi90s, estando, portanto, ciente dos serviqos a serem 
prestados, inclusive realizou analises e verifica9ao dos bancos de dados a serem migrados, 
bem como de todo hardware disponivel, a visita se dara ate 24 (vinte e quatro) boras antes 
da abertura do processo licitatorio.

b.l) Caso a licitante nao faca a visita tecnica mencionada no subitem 6 do edital.
devera apresentar uma Declaracao de que abre mao da visita tecnica, sendo que fica
vedada ao licitante alegacoes posteriores por desconhecimentos dos services e dos
locais a serem executados, conforme exigencia constante na alinea "a" do subitem
6.1.6 deste edital.

9.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa juridica;
DEMAIS DOCUMENTOS:
9.1.5. Declara9ao de superveniencia de fatos impeditivos da habilita9ao, conforme Anexo 
IV deste Edital, observadas as penalidades cabiveis.
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9.1.6. Declara^ao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiqao de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constitu^ao Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital).
9.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgao 
publico, deverao estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nao 
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ao validos por 60 (sessenta) 
dias contados da data de sua emissao.
9.3. Sob pena de inabilitaqao, todos os documentos apresentados para habilita^ao deverao 
estar:

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e com o 
endereqo respective;
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.

9.4. Os documentos exigidos neste Pregao poderao ser apresentados em original, por 
qualquer processo de copia, autenticado por cartorio competente ou pela Pregoeira ou 
Equipe de Apoio, ou publicaqao em orgao da imprensa oficial.

9.4.1. Serao aceitas somente copias legiveis;
9.4.2. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
9.4.3. A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver diivida e julgar necessario.

9.5. Com relaqao a documentaqao de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma devera apresentar todos os documentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restriqao (art. 43 da Lei Complementar Federal 
n° 123/2006).

9.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
havendo alguma restr^ao na comprovaqao da regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias uteis, com termo inicial a partir da publica9ao do aviso de 
resultado, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administraqao Publica, atraves 
do Pregoeira, para a regulariza9ao da documenta9ao, pagamento ou parcelamento do 
debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao 
negativa (§1° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°l23/2006).
9.5.2. A nao regulariza9ao da documenta9ao, no prazo concedido, implicara 
decadencia do direito a contrata9ao, sem prejuizo das sa^des previstas no art. 81 da 
Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado a Administra9ao convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classifica9ao, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licita9ao (§2° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°l 23/2006).

9.6. Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilita9ao 
das licitantes, mediante confronto com as conduces deste Edital, serao desqualificados e 
nao aceitos aqueles que nao atenderem as exigencias aqui estabelecidas.
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9.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira podera fixar-lhes o prazo de 
08 (oito) dias uteis para a apresenta9ao de novos documentos escoimados das causas 
referidas no ato inabilitatorio.

9.7.1. Serao exigidos para reapresentaijao apenas os documentos desqualificados e nao 
aceitos;
9.7.2. As licitantes poderao abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

10. DO RECURSO E DA IMPUGNACAO
10.1. Qualquer interessado podera, ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para 
abertura da sessao de processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o presente Edital, sob pena de decadencia de faze-lo administrativamente.

10.1.1. A peti^o devera ser formulada por escrito, podendo ser protocolada 
diretamente na sede da administra9ao ou enviada por email, conforme endere90s 
constantes no subitem 14.13, contendo os documentos necessarios para a perfeita 
identifica9ao da impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a 
verifica9ao da capacidade de representa9ao do signatario, sob pena de nao 
conhecimento;

10.2. A peti9ao devera ser dirigida a Pregoeira, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 
(vinte e quatro) boras, ou conforme a complexidade podera submete-la a Procuradoria 
Juridica para analise e parecer;

10.2.1. Nao sendo possivel a decisao administrativa pertinente antes da data tixada 
para a realiza9ao deste Pregao, devera o impugnante participar normalmente do 
certame ate que haja o merito relative a impugna9ao.

10.3. Acolhida a impugna9ao ao ato convocatorio sera designada nova data para realiza9ao 
do certame, com a devida publicidade, inclusive das altera9oes, se houverem.
10.4. A manifesta9ao da inten9ao de interpor recurso, pleiteada pela licilante devera ser 
feita a Pregoeira imediatamente apos a declara9ao do(s) vencedor(es).
10.5. A licitante na sua manifesta9ao explicitara, necessariamente, a motiva9ao consistente 
que sera liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidira pela sua aceita9ao ou nao.
10.6. A falta de manifesta9ao imediata e motivada da inten9ao de interpor recurso pela 
licitante, implicara na decadencia desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto a(s) 
licitante(s) vencedora(s).
10.7. Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tres) dias uteis para a apresenta9ao 
das razoes recursais escritas, dirigidas a Pregoeira, que devera ser protocolizada no 
Departamento de Licita9oes do Municipio ou enviada por email conforme endere9os 
constantes no subitem 14.13, e estara disponivel as demais licitantes classificadas, para 
impugna-lo ou nao, apresentando suas contrarrazoes em ate 03 (tres) dias uteis, contados 
do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartorio dos 
autos do Pregao.
10.8. As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarao intimadas a faze-lo 
desde a reuniao de realiza9ao deste Pregao.
10.9. Uma vez tempestivo, a Pregoeira recebera o recurso. declarando o seu efeito 
suspensivo, e encaminhara a Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a decisao 
proferida pela autoridade competente responsavel pela homologa9ao da licita9ao.
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10.10. O provimento quanto ao merito do recurso pela autoridade competente implica tao 
somente a invalidate daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.
10.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente podera adjudicar o objeto do Pregao a licitante vencedora, e em 
consequencia homologar o procedimento licitatorio.

11. DA AVALIACAO DO SISTEMA:

11.1. A declaraqao de vencedor lavrada em ata nao garante direito a adjudicate, sendo 
que a licitante que obtiver o Menor Pre^o Global devera apresentar o software a 
Comissao Especial de Avaliato a fim de comprovar a veracidade das informates acerca 
dos requisites desejaveis, os sistemas ofertados deverao atender as especificaqoes e 
requisites tecnicos minimos previstos no Termo de Referencia (Anexo I) do edital.
11.1.1 - A apresentato do software a que se refere o inciso anterior devera ser efetuada 
em ate 02 (dois) dias uteis apos o pregao e devendo ser agendada junto ao Departamento

e-mailtelefone (67)3243-1117peloLicitates, 
licitacao@doisinnaosdoburiti.ms.gov.br.
11.1.1.1 - Para que a empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar o 
tenha direito a adjudicate do objeto, esta devera atender no minimo 100% (cem por 
cento) dos requisites desejaveis.
11.1.2 - A analise do software nao sera sigilosa, contudo devera ser procedida apenas pela 
Comissao Especial de Avaliato, nao cabendo qualquer interferencia das licitantes.
11.1.3 - Sera lavrado laudo de analise da demonstrate de apresentato dos softwares 
(Anexo I do Termo de Referencia) emitido pela Secretaria Municipal de 
Administrato, atestando se os softwares apresentados atendem ou nao os requisites 
solicitados no presente Edital.
11.1.4. Caso os softwares apresentados pela empresa licitante provisoriamente classificada 
em primeiro lugar atendam os requisites solicitados no Edital, sera exigido da empresa 
vencedora a Proposta de Pre^os Detalhada (Anexo II) readequada com o valor final 
oferecido na licita^ao apos a fase de lances, sob pena de desclassificacao.
11.1.4.1. O documento elencado no item anterior devera ser enviado em seu original, 
pelos correios, ou entregue por mao propria na Superintendencia do Departamento de 
Licitates, no prazo de ate 02 (dois) dias uteis apos o encerramento da analise tecnica.
11.1.4.2. Constatado o atendimento das exigencias fixadas no Edital e apresentado todos 
os documentos relacionados nos itens anteriores, o licitante sera declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame e publicado o ato de adjudicato nos mesmos 
meios que se deram o chamamento.
11.1.4.3 - Caso a Comissao Especial de Avaliato nao declare aprovado o software 
apresentado pela empresa declarada provisoriamente vencedora, em razao do nao 
atendimento aos requisites minimos estabelecidos neste edital, sera convocada a segunda 
licitante com o menor pre90 e que preencha os requisites de habilitato, a fim de que 
proceda a apresentato do software para que sejam da mesma forma analisados os 
requisites desejaveis, ate que se tenha definitivamente a proposta mais vantajosa para a 
Administrate Publica, segundo os preceitos estabelecidos neste edital e Termo de 
referencia que o compoe.

de ou

12. DA GARANTIA

12.1. O prazo de garantia dos serv^os de instalato e configurate do software e de 12 
(doze) meses a contar do aceite definitive pelo contratante no Termo de Recebimento dos 
Servicos.
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12.2. Durante o periodo de garantia nao sera devido pelo Contratante o pagamento de 
qualquer despesa relativa aos servi9os abarcados pelo contrato de licenciamento do 
software, em virtude da sua inoperancia ou por problemas que deveriam ser detectados, 
sanados e solucionados quando da sua implanta^ao e instala9ao inicial, salvo ocasionados 
pelo uso indevido ou por incapacidade tecnica dos servidores da Contratante, seja por 
desconhecimento ou ma-fe, e ainda, pelo mau funcionamento de hardware ou dos 
softwares de sistemas operacionais.

13. DA CONTRATACAO
13.1. As obriga9oes serao firmadas com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti. observada 
as conduces estabelecidas neste edital e no que dispoe o art. 62 da Lei Federal n°. 
8.666/93, e sera formalizada atraves de instrumento contratual.
13.2. O prazo para a assinatura do Contrato sera de 05 (cinco) dias uteis, contados da 
convoca9ao, podendo ser prorrogavel, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela 
licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administra9ao.
13.3. O prazo de execu9ao dos serv^os e vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, 
contada a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado conforme Lei Federal n. 
8.666/93.
13.4. O prazo mencionado no subitem anterior podera ser prorrogado por igual (ais) e 
sucessivo (s) periodos, a criterio da Administra9ao, nos termos e conduces permitidos pela 
legisla9ao vigente.
13.5. A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total 
ou parcialmente o objeto da presente licita9ao.

14. DO PAGAMENTO
Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a14.1.

licitante informar o numero do banco, da agencia e conta bancaria, ou atraves de banco 
credenciado, a criterio da Administra9ao, realizado em 12 (doze) parcelas mediante a 
entrega do Relatorio informando os serv^os prestados, juntamente com a Nota Fiscal 
devidamente atestada, sendo que o pagamento devera ocorrer em ate 30 (trinta) dias do 
mes subseqiiente, conforme dispoe o art.40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n° 8.666,93 e 
suas altera9oes, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente 
das comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera14.2.
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.
14.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria de 
Planejamento e Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la para as devidas corre9des ou 
aceita-la.
14.4. Na hipotese de devolu9ao. a nota fiscal/fatura sera considerada como nao 
apresentada, para fins de atendimento das conduces contratuais.
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14.5. Na pendencia de liquidate da obrigaqao fmanceira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual, o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor 
da prestadora.
14.6. A Administraqao Municipal nao pagara, sem que tenha autorizaqao previa e formal, 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
institutes financeiras.
14.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da 
inobservancia pela prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva 
responsabilidade.
14.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese 
de mora por parte da contratante.

15. DA DOTACAO OR^AMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes das aquistes da presente licitaqao correrao da Secretaria 
de Administraqao do Municipio de Dois Irmaos do Buriti, cujo Programa de Trabalho e 
Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou 
documento equivalente, observada as condiqoes estabelecidas neste edital e ao que dispoe 
o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alteraqoes.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS
16.1. E facultada a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licita^ao, a 
promo^o de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instru^ao do processo, 
vedada a inclusao posterior de documento que deveria ser apresentado em sessao publica 
da licitaqao.
16.2. Fica assegurado ao Prefeito, no interesse da administraqao, anular ou revogar a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaqao, observada as disposiqoes 
contidas no art. 49 da Lei n. 8.666/93.
16.3. Apos a apresentaqao da proposta, nao cabera desistencia, salvo motive justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
16.4. As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidades das informaqoes e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitaqao, bem como, pelo custo da 
preparaqao e apresentaqao dos documentos, independentemente do resultado do processo 
licitatorio.
16.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeqa a 
realizaqao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subseqiiente, no mesmo horario e local anterionnente estabelecido, salvo 
comunica9ao ao contrario.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e sens anexos, excluir-se-a o dia16.6.
de inicio e incluir-se-a o do vencimento. So iniciam e vencem os prazos em dias e horarios
de expediente.

O desatendimento de exigencias formais nao essenciais, nao importara no16.7.
afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferiqao de sua qualificaqao e da exata 
compreensao de sua proposta, durante a realizaqao da sessao publica da licitaqao.
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As norrnas que disciplinam esta licita9ao serao sempre interpretadas em favor da16.8.
amplia^ao da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que 
regem a lei.
16.9. O ato de homologa^ao do procedimento nao confere o direito a contratatpao.
16.10. Os casos omissos serao resolvidos pela Pregoeira com base na legisla^ao vigente.
16.11. Os envelopes contendo a “documenta9ao e propostas" eliminadas do certame 
ficarao a disposi9ao dos licitantes pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis do 
encerramento da licita9ao, apos este periodo serao destrufdos.
16.12. As decisoes da Pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologaqao 
do procedimento pelo Prefeito.
16.13. Informa96es ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licita9ao poderao ser 
obtidos pelos interessados junto ao Departamento de Compras e Licita9oes localizado na 
Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, ou atraves 
do email: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br, ate o segundo dia que anteceder a data 
de recebimento do envelopes I e II no horario de ThOOmin as 12h00min.
16.14. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do 
Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as 
questoes resultantes desta licita9ao e que nao possam ser dirimidas administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 16 de Novembro de 2021.

DOS SANTOSMOISES
Secretario Municipal de Administraqao
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO
1.1 Este processo tern por objeto a contrata9ao de empresa para licenciamento de uso de 
sistemas de informatica integrados de gestao contabil e administrativos, para a gestao 
publica municipal, com os servi9os de conversao de dados, implanta9ao, migra9ao de 
dados pre-existentes, treinamento, manuten9ao, suporte tecnico e acompanhamento 
durante o periodo contratual, visando atender as necessidades de serv^os e de 
modemiza9ao da administra9ao publica municipal, conforme criterios, especifica9des e 
necessidades descritos neste termo de referencia.

2 - JUSTIFICATIVA
2.1 A Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti vem adotando como premissa o uso 
de sistemas integrados de gestao contratados atraves de Iicen9as de direito de uso, onde 
alem de se mostrar mais economica tambem e mais rapida ao inves de uma aquisi9ao de 
software ou ate mesmo de contratar servidores tecnicos para desenvolvimento interne de 
sistemas e devido a falta de profissionais e ainda a alta demanda e o custo elevado de se 
manter uma equipe tecnica qualificada para aquisiqao ou desenvolvimento dos sistemas, 
situa9oes essas que a Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti nao dispoe no 
momento alem da contrata9ao por licenciamento/loca9ao de software.

2.2 A devida contrataqao e necessaria e imprescindivel para atender as necessidades desta 
Prefeitura Municipal e para assegurar a nao-interrup9ao da presta9ao de serv^os publicos, 
sendo assim, indispensavel a realiza9ao do presente procedimento licitatorio, garantindo a 
ampla concorrencia, transparencia, economicidade, legalidade. impessoalidade, 
publicidade e eficiencia.

3 - OS SISTEMAS DEVERAO APRESENTAR NO MINIMO AS SEGU1NTES: 
CONDICOES:
3.1 0 sistema deve estar de acordo e atender as Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao Setor Publico - NBCASP, bem como normas e padroes do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul/MS - TCE/MS.
3.2 O sistema deve seguir modelos de relatorios e permitir a cria9ao de novos conforme 
orienta9des do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - TCE-MS, 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministerio da Fazenda.
3.3 0 sistema deve atender as legisla9oes Federais, Estaduais, Municipals, Estatutos, bem 
como resoluqoes e normativas de orgaos da Prefeitura e Camara, permitindo a criaqao de 
novas funcionalidades conforme orienta9ao e solicitaqoes da contratante.

3.4 Ser executados em ambiente multiusuario, em arquitetura cliente-servidor;
3.5 Possuir interface grafica, com menus pulldown;
3.6 Possuir op9ao que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplica9oes 
contendo, no minimo:
a) Registro complete de cada acesso de cada usuario identificando suas a9oes;
b) Controle de direitos ou permissoes dos usuarios ao nivel de comandos dispomveis na 
interface;
c) Possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissao de usuario.
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3.7 Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e labelas 
legais, no servidor de aplica9oes, a partir do site do fornecedor;

3.8 Possuir tela de consultas ou pesquisas atraves de comandos SQL interativas;
3.9 Conter nos relatorios a possibilidade de personaliza9ao de layout e impressao de 

logotipos;
3.10 Possibilitar a gera9ao dos relatorios em impressoras laser, matricial e jato de tinta, 
arquivo para transporte ou publicaqao e em tela;
3.11 Possuir historico (log.) de todas as opera9oes efetuadas por usuario (inclusoes, 
altera9oes e exclusoes) permitindo sua consulta e impressao para auditoria;
3.12 Permitir quantidade ilimitada de usuarios simultaneos com total integridade dos 
dados sem custos adicionais.

3.13 Os sistemas deverao manter uma integraqao entre os modulos.
3.14 Todos os sistemas deverao estar integrados entre si, permitindo a troca de 
informa9oes e evitando a duplicidade de lanqamentos de registros pelos diversos setores 
envolvidos.
3.15 Alem disso, a empresa a ser contratada devera fornecer solu9ao para atualiza9ao 
automatica dos sistemas atraves da rede mundial de computadores, mediante mensagem 
de alerta exibida de forma automatica ao ser disparado evento de atualiza9ao, informando 
aos usuarios da contratante quanto a existencia de versoes mais novas, com exibi9ao de 
numeraqao da versao em uso, versao atualizada e data de disponibiliza9ao.
3.16 Os sistemas deverao ser em plataformas web e desktop conforme solidtaqoes do item 
4 e seus subitens, deste termo de referencia.
3.17 Possuir ferramenta para elabora9ao de relatorios a ser disponibilizada aos usuarios. 
para confecqao rapida de relatorios personalizados.
3.18 Os proponentes nao precisam possuir programas com os nomes indicados, nem 
distribuidos na forma dos itens 4 e seus subitens, entretanto, os programas ou modulos 
apresentados pelo proponente deverao atender todas as exigencias especificadas nos itens 
que compoem esta parte.

4 - REQUISITOS OBRIGATORIOS DE FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS 
4.1 O sistema devera possuir o software de contabilidade com plataforma web 
conforme especifica9oes abaixo:
1. Contabilizar as dota9oes or9amentarias e demais atos da execu9ao or9amentaria e 
financeira.
2. Utilizar o Empenho para comprometimento dos creditos or9amentarios, a Nota de 
Lan9amento ou documento equivalente definido pela entidade publica para a liquidaqao de 
receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetiva9ao de pagamentos.
3. Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passiveis de anula9ao parcial ou 
total, e que os empenhos ordinaries sejam passiveis de anula9ao parcial ou total.
4. Possibilitar no cadastro do empenho a inclusao, quando cabivel, das informaqoes 
relativas ao processo licitatorio, fonte de recursos, detalhamento da fonte de recursos, 
numero da obra, convenio e o respectivo contrato.
5. Possibilitar no cadastro do empenho a inclusao, quando cabivel, de informa9oes 
relativas ao MANAD permitindo assim o envio de informaqoes para o INSS.
6. Permitir a incorporaqao patrimonial na emissao ou liquida9ao de empenhos.
7. Permitir a utiliza9ao de objeto de despesas na emissao de empenho para 
acompanhamento de gastos da entidade.
8. Permitir o controle de reserva das dotaqoes orqamentarias possibilitando o sen 
complemento, anula9ao e baixa atraves da emissao do empenho.
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9. Permitir a contabiliza^ao de registros no sistema compensado de forma concomitante 
aos movimentos efetuados na execu9ao o^amentaria.
10. Permitir a emissao de etiquetas de empenhos.
11. Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidaqao, ordem de 
pagamento, etc.) sejam impressas de uma so vez atraves de uma fila de impressao.
12. Permitir a altera^ao das datas de vencimento dos empenhos visualizando a data atual e 
a nova data de vencimento sem a necessidade de efetuar o estorno das liquida9oes do 
empenho.
13. Permitir a contabiliza9ao utilizando o conceito de eventos associados a roteiros 
contabeis e partidas dobradas.
14. Nao permitir a exclusao ou cancelamento de lan9amentos contabeis.
15. Permitir a utiliza9ao de historicos padronizados e historicos com texto livre.
16. Permitir estorno de registros contabeis nos casos em que se apliquem.
17. Permitir a reapropria9ao de custos a qualquer momento.
18. Permitir a informaqao de reten9oes na emissao ou liquidaqao do empenho.
19. Permitir a contabilizaqao de retenqoes na liquida9ao ou pagamento do empenho.
20. Permitir a utiliza9ao de sub-empenhos para empenhos globais ou estimativos.
21. Permitir a montagem das contas a pagar de forma automatica e nao automatica (na 
emissao ou liquidaqao do empenho).
22. Permitir a configuraqao do formulario de empenho de forma a compatibilizar o 
formato da impressao com os modelos da entidade.
23. Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.
24. Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subven96es, 
auxilios contribuiqoes e convenios, devendo o sistema emitir empenhos para os repasses de 
recursos antecipados.
25. Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a um 
determinado valor ou a uma quantidade limite de repasses, de forma parametrizavel para os 
adiantamentos de viagens. adiantamentos para suprimentos de fundos e demais recursos 
antecipados.
26. Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o numero de dias para 
a presta9ao de contas, podendo esta limitaqao ser de forma informativa ou restritiva.
27. Permitir bloquear um fornecedor/credor para nao permitir o recebimento de recurso 
antecipado caso o mesmo tenha presta9ao de contas pendentes com a contabilidade.
28. Emitir documento de presta9ao de contas no momento do pagamento de empenhos de 
recursos antecipados.
29. Emitir documento final (recibo de prestaqao de contas) no momento da prestaqao de 
contas do recurso antecipado.
30. Emitir relatorio que contenham os recursos antecipados concedidos, em atraso e 
pendentes, ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, credor ou data limite da 
prestaqao de contas.
31. Utilizar calendario de encerramento contabil para os diferentes meses, para a apura9ao 
e apropriaqao do resultado, nao permitindo lan9amentos nos meses ja encerrados.
32. Assegurar que as contas so recebam lan9amentos contabeis no ultimo m'vel de 
desdobramento do Plano de Contas utilizado.
33. Disponibilizar rotina que permita a atualiza9ao do Plano de Contas, dos eventos, e de 
seus roteiros contabeis de acordo com as atualizaqoes do respectivo Tribunal de Contas.
34. Permitir que se defina quando determinada reten9ao efetuada deve ser recolhida. 
podendo esta data ser um dia do mes subseqiiente ou uma quantidade de dias uteis ou 
corridos contados a partir da efetiva retenqao.

^5^
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35. Permitir cadastrar os precatorios da entidade, controlando toda a sua execu^ao.
36. Permitir acompanhar a contabiliza9ao das reten9oes, desde a sua origem ate o sen 
recolhimento, possibilitando ao usuario saber em qual documento e data foi recolhida 
qualquer retenqao, permitindo assim a sua rastreabilidade.
37. Permitir, no momento da emissao do documento extra, informar os empenhos 
or9amentarios que tiveram rete^oes e que originaram o documento extra.
38. Permitir o relacionamento dos empenhos de restos a pagar que estao vinculados a 
Educaqao, Saude, Precatorios e identificar se os mesmos foram inscritos com ou sem 
disponibilidade financeira.
39. Permitir a altera9ao do documento de pagamento dos empenhos sem a necessidade de 
efetuar do pagamento.
40. Permitir a vincula9ao de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF" as notas de 
empenhos para posterior consulta.
41. Permitir restringir o acesso a unidades or9amentarias e unidades gestoras para 
detenninados usuarios.
42. Possibilitar a contabiliza9ao automatica dos registros provenientes dos sistemas de 
arrecada9ao, gestao de pessoal, patrimonio publico, licita9oes e contratos.
43. Permitir contabilizar automaticamente as deprecia9oes dos bens de acordo com os 
metodos de deprecia9ao defmidos pelas NBCASP, utilizando vida util e valor residual para 
cada um dos bens.
44. Permitir contabilizar automaticamente a reavalia9ao dos valores dos bens patrimoniais 
de acordo com o processo de reavalia9ao efetuado no sistema de patrimonio.
45. Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos bens 
patrimoniais.
46. Permitir a exporta9ao, na base de dados da prefeitura, de dados cadastrais para as 
demais unidades gestoras descentralizadas do municipio.
47. Permitir a importa9ao de dados cadastrais nas unidades gestoras descentralizadas do 
municipio a partir das informa9oes geradas pela prefeitura.
48. Permitir a exporta9ao do movimento contabil com o bloqueio automatico dos meses 
nas unidades gestoras descentralizadas do municipio para posterior importa9ao na 
prefeitura, permitindo assim a consolida9ao das contas publicas do municipio.
49. Permitir a importa9ao, na base de dados da prefeitura, do movimento contabil das 
unidades gestoras descentralizadas do municipio, permitindo assim a consolidaqao das 
contas publicas do municipio.
50. Permitir que ao final do exercicio os empenhos que apresentarem saldo possam ser 
inscritos em restos a pagar, de acordo com a legisla9ao, e que posteriormente possam ser 
liquidados, pagos ou cancelados no exercicio seguinte.
51. Permitir iniciar a execu9ao or9amentaria e financeira de um exercicio. mesmo que nao 
tenha ocorrido o fechamento contabil do exercicio anterior, atualizando e mantendo a 
consistencia dos dados entre os exercicios.
52. Possibilitar a transferencia automatica das conciliaqoes bancarias do exercicio para o 
exercicio seguinte.
53. Permitir preenchimento automatico da tabela do SICONF.
54. Possibilitar a transferencia automatica dos saldos de balan90 do exercicio para o 
exercicio seguinte.
55. Possibilitar a reimplanta9ao automatica de saldos quando a implanta9ao ja tiver sido 
realizada de modo que os saldos ja implantados sejam substituidos.
56. Emitir o Relatorio de Gastos com a Educa9ao, conforme Lei 9424/1996.
57. Emitir o Relatorio de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996.
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58. Emitir o Relatorio de Liberate de Recursos, conforme Lei 9.452/1997
59. Emitir relatorio contendo os dados da Educac^ao para preenchimento do SIOPE
60. Emitir relatorio contendo os dados da Saude para preenchimento do SIOPS
61. Emitir relatorio de Apura9ao do PASEP com a op9ao de selecionar as receitas que 
compoe a base de calculo, o percentual de contribu^ao e o valor apurado.
62. Emitir o Relatorio de Arrecada9ao Municipal, conforme regras definidas no artigo 29- 
A da Constitui9ao Federal de 1988.
63. Emitir relatorio Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educa9ao, conforme 
Lei 9394/96 (LDB), que demonstre as receitas que compoem a base de calculo, o 
percentual de vincula9ao, o valor arrecadado no perlodo e o valor do repasse.
64. Permitir a gera9ao em formato “HTML,, das informa9oes relativas a presta9ao de 
contas de acordo com a Lei 9.755/98
65. Emitir o Quadro dos Dados Contabeis Consolidados, conforme regras definidas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional.
66. Emitir todos os anexos de balan90, global e por orgao, fundo ou entidade da 
administra9ao direta, autarquica e fundacional, exigidos pela Lei n° 4320/64 e suas 
atualiza9oes:
67. Anexo 1 - Demonstra9ao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas;
68. Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Economicas e Natureza da Despesa 
Segundo as Categorias economicas;
69. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
70. Anexo 7 - Demonstrativo de Fu^des, Programas e Subprogramas por Projetos e 
Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministerio do Or9amento e Gestao);
71. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Fun9ao, Programas e Subprogramas, 
conforme o vinculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do 
Ministerio do Or9amento e Gestao);
72. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Fun9des (adequado ao disposto na 
portaria 42/99 do Ministerio do Or9amento e Gestao).
73. Anexo 10 - Comparative da Receita Or9ada com a Arrecadada;
74. Anexo 11 - Comparative da Despesa Autorizada com a Realizada;
75. Anexo 12 - Balan90 Or9amentario;
76. Anexo 13 - Balan90 Financeiro;
77. Anexo 14 - Balan90 Patrimonial;
78. Anexo 15 - Demonstrativo das Varia95es Patrimoniais
79. Anexo 16 - Demonstra9ao da Divida Fundada Interna;
80. Anexo 17 - Demonstra9ao da Divida Flutuante.
81. Emitir o Informe de Rendimentos Anual para os prestadores de serv^os que tiveram 
reten9ao de impostos, conforme regras definidas pela Secretaria da Receita Federal.
82. Permitir a cria9ao de relatorios gerenciais pelo proprio usuario.
83. Pennitir a composi9ao de valores de determinado Grupo de Fonte de Recursos ou 
Detalhamento da Fonte, e ainda, valores especificos relacionados a Saude, Educa9ao e 
Precatorios para utiliza9ao na emissao de demonstratives.
84. Possibilitar a defmi9ao de um nivel contabil ou uma categoria economica especifica, 
para a compos^ao de um valor que sera impresso em um demonstrativo.
85. Permitir a impressao de demonstratives com valores em milhares e em milhoes de 
reais.
86. Permitir a cria9ao de relatorios a partir de planilhas eletronicas criadas pelo usuario.
87. Armazenar os modelos dos relatorios criados pelo usuario diretamente no banco de 
dados do sistema.
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88. Emitir relatorio da proposta or^amentaria municipal consolidada (administra^ao direta 
e indireta), conforme exigido pela Lei 4.320/64 e suas atualiza^oes.
89. Emitir todos os anexos de orgamento, global e por orgao, fundo ou entidade da 
administra^ao direta, autarquica e fundacional, exigidos pela Lei N° 4.320/64 e suas 
atualiza^oes:
90. Anexo 1 - Demonstrate da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas;
91. Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Economicas e Natureza da Despesa 
Segundo as Categorias economicas;
92. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
93. Anexo 7 - Demonstrativo de Eunices, Programas e Subprogramas por Projetos e 
Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministerio do OrQamento e Gestao);
94. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Fun^ao, Programas e Subprogramas, 
conforme o vinculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do 
Ministerio do Or9amento e Gestao);
95. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Fun9oes (adequado ao disposto na 
portaria 42/99 do Ministerio do Or9amento e Gestao).
96. Emitir todos os relatorios da contabilidade previstos na Lei 4.320/64, atendendo ao 
inciso III do Artigo 50 da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
97. Anexo 10 - Comparativo da Receita Or9ada com a Arrecadada;
98. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
99. Anexo 12 - Balan90 Or9amentario;
100. Anexo 13 - Balan90 Financeiro;
101. Anexo 14 - Balan90 Patrimonial;
102. Anexo 15 - Demonstrativo das Var^oes Patrimoniais, ajustado tambem as 
exigencias do Artigo 53, paragrafo 1, inciso III da Lei complementar 101/2000 (LRF).
103. Emitir relatorios conforme Resolu9ao do Senado Federal 78/98 com a Sintese da 
Execu9ao Or9amentaria, compreendendo os Anexos 16 e 17 da Lei 4.320/64 e suas 
atualiza9oes:
104. Anexo 16 - Demonstra9ao da Divida Fundada Interna;
105. Anexo 17 - Demonstra9ao da Divida Flutuante.
106. Emitir relatorio para o Sistema de Informa9oes sobre Or9amentos Publicos em Saude - 
SIOPS, com as seguintes informa9oes:
107. Receitas Municipais: SIOPS;
108. Despesas Municipais: Saude por Subfun9ao, Saude por Categoria Economica. 
Saneamento por Categoria e Resumo.
109. Permitir gerar arquivos para o Sistema de Informa9oes sobre Or9amentos Publicos em 
Saude - SIOPS, com as seguintes informa9oes:
1 lO.Receitas Municipais: SIOPS;
111. Despesas Municipais: Saude por Subfun9ao, Saude por Categoria Economica, 
Saneamento por Categoria e Resumo.
112. Emitir relatorio arquivos para o Sistema de Informa9oes sobre Or9amentos Publicos 
em Educa9ao - SIOPE, com as seguintes informa9oes:
113. Quadro Resumo das Despesas;
1 M.Quadro Consolidado de Despesas;
115. Demonstrativo da Fun9ao Educa9ao.
116. Permitir gerar arquivos para o Sistema de Informa9oes sobre Or9amentos Publicos em 
Educa9ao - SIOPE, com as seguintes informa9des:
117. Quadro Resumo das Despesas;
118. Quadro Consolidado de Despesas;
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119. Demonstrative da Fun^ao Educate.
120. Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciaria, conforme layout definido 
no Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD.
121. Gerar arquivos para presta^o de contas ao SICOM: PPA/LDO/LOA e Balancetes 
Mensais, sendo que na gera9ao do arquivo apresenta uma pre validate das informaqoes 
que estao sendo geradas no arquivo, utilizando como parametro as informa9oes definidas 
pelo Tribunal de Contas.
122. Possuir integra9ao com o sistema de contabilidade publica.
123. Emitir todos os Relatorios Resumidos da Execu9ao Or9amentaria da Lei de 
Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
124. Emitir todos os Relatorios de Gestao Fiscal da Lei de Responsabilidade, conforme 
modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
125. Emitir relatorios de conferencia das informa9oes mensais relativas aos Gastos com 
Pessoal, Educa9ao, Saude e FUNDEB.
126. Permitir e auxiliar a elabora9ao e controle do or9amento, da execu9ao contabil e as 
demonstra95es contabeis, em estrita obediencia as exigencias da Lei n° 4.320, de 17/03/64, 
e suas altera9oes posteriores, e da Lei Complementar n° 101, de 04/05/00;
127. Produzir demonstratives tanto nos modelos dos Tribunais de Contas Estaduais, como 
nos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministerio da Fazenda;
128. Permitir a elabora9ao de requisi9oes de compra ou de empenhos, independente do 
processo de licita9ao;
129.1niciar e conduzir o usuario em todo o processamento de compras, com a simples 
formaliza9ao de um pedido de compra, passando por todo o processo de licita9ao, todas as 
fases da despesa, registros de entradas e saidas do almoxarifado, controle de frota, ate o 
registro de bens patrimoniais;
130.Executar, automaticamente, o processo complete de despesa, a partir de um simples 
pedido de compra, produzindo todo o processo de licita9ao na modalidade Convite, 
apresentando os seguintes documentos: pedido de compra, requisi9ao de compra, entrada 
ou de saida; carta convite; instrumento convocatorio de convite; reserva de dota9ao; 
classifica9ao das propostas com julgamento automatico nos criterios menor pre90, maior 
pre90, maior desconto ou menor acrescimo, sendo unitario ou global; emissao de 
adjudica9ao, homologa9ao e ordem de servi9o; libera9ao automatica da reserva de dota9ao; 
emissao automatica da requis^ao de compra ao(s) vencedor (es); emissao automatica do(s) 
empenho(s) a favor do(s) vencedor (es);
13LPermitir todos os controles de movimenta9ao de produtos no almoxarifado, integrado 
ao setor de compras, licita9des e ao patrimonio;
132. Processar o controle da frota de veiculos e maquinas, produzindo demonstrativos 
analiticos de gastos com a manutenqao e combustiveis;
133. Permitir administrar a area de patrimonio, acompanhando a movimentaqao fisica e 
financeira e fazendo uma atualizaqao automatica e global dos bens nas varia9des 
economicas e no balanqo patrimonial;
134. Permitir a realizaqao de deprec^ao/amortizaqao/exaustao, assim como as 
reavalia9oes e redu9oes ao valor recuperado de todos os bens patrimoniais, de acordo com 
o novo Plano de Contas.
135. Permitir a transferencia de bens patrimoniais entre setores da entidade, mantendo o sen 
historico.
136. Emitir impressao da ficha cadastral de todos os bens patrimoniais.
137. Permitir geraqao do matriz de saldo contabil (MSC)
138. Permitir cadastrar devidasrealizar manutenqoesase
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(deprecia9ao/amortiza9ao/exaustao, reavalia9oes, redu9oes ao valor recuperado e 
transferencia entre os setores da entidade) dos bens patrimoniais via Web, atraves de 
browser.
139.Emitir inventario com valores atualizados de todos os bens.
MO.Permitir todos os controles de registros de bens patrimoniais, com base nas liquida9oes 
realizadas e assim como os devidos lan9amentos no Diario Razao.
141 .Permitir solicita9ao de material ou produto via web, atraves de browser. Permitir ainda 
que a cota9ao seja realizada via web, e que seja enviado um e-mail para os fornecedores, 
de modo que estes possam atraves de uma chave de acesso, preencher suas propostas 
atraves da web. Na licita9ao penuitir a disponibiliza9ao do edital via internet, de modo que 
fiquem registrados todos os fornecedores que mostraram interesse pela licita9ao e 
realizaram o download do referido edital.
142. Atender as disposi9des da Lei Complementar 131 e suas altera9oes (portal de 
transparencia);
143. Permitir que os balan90S sejam extraidos automaticamente do PCASP.
144. Registrar o fluxo de lan9amento no PCASP utilizando eventos automaticos.
145. Processar automaticamente o encerramento de contas do exercicio;
146. Processar automaticamente a abertura do exercicio com os saldos do exercicio 
anterior;
147. Processar e imprimir todos os demonstratives e anexos do balan90 anual previstos na 
Lei n° 4.320/64, na Lei Complementar n° 101/00 e com as altera9oes e atualizaqoes 
introduzidas por normas legais posteriores.
148. Produzir, sem interferencia do usuario, todos os demonstratives do balan90 anual, 
tanto consolidados, nao consolidados, de fundos, autarquias ou de um simples vinculo a 
fonte de recurso.
149. Analisar, imprimir e apontar eventuais divergencias nos anexos dos balan90s;
1 SO.Processar todos os demonstratives para atendimento dos dispositivos e normas legais 
referentes ao ensino;
151. Processar analises e demonstrativos para acompanhamento diario, decendial, mensal e 
trimestral, norteando a correta aplicaqao dos recursos vinculados ao ensino;
152. Processar e produzir, alem dos demonstrativos oficiais de aplica9ao, demonstrativos 
gerenciais que facilitem o controle da aplica9ao;
153. Processar todos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos moldes das 
Portarias do MF/STN e do Tribunal de Contas estadual, com periodicidade pre-estipulada 
pelo usuario, para ado9ao de medidas e cumprimento das exigencias legais;
154. Produzir, automaticamente, todos os demonstrativos mensais e o proprio Home Page 
contas publicas, conforme exigencias da Lei federal n° 9.755/98 e da IN n° 28 do TCU;
155. Processar dados e preparar automaticamente a pagina para divulga9ao na Internet, 
gerando todos os demonstrativos exigidos pelo TCU e pela LC n° 101/00.
156. Permitir a elabora9ao e controle do or9amento ao balan90 do municipio, obedecendo a 
todas as exigencias da Lei n° 4.320, de 17/03/64, e suas altera9oes posteriores, 
especialmente a ultima edi9ao do MCASP.
157.Integrado ao PPA e a LDO, o or9amento devera ser programado para processar todos 
os demonstrativos exigidos pelas normas legais;
158. Atualizar, automaticamente, no sistema, todos os anos, todas as tabelas de 
classifica9oes or9amentarias, de acordo com as Portarias MF/STN;
159. Fazer analises de aplica9oes vinculadas e produzir demonstrativos individualizados 
por fundos especiais e entidades da administra9ao indireta;
160. Permitir a execu9ao de levantamento de dados e estudos para a elaboraqao do PPA e
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da LDO;
161. AuxiIiar a proje^ao de receitas e despesas no periodo do PPA, com base no periodo 
anterior;
162. Permitir a elabora^ao da LDO em estrita observancia das previsoes do PPA, 
permitindo altera^oes, inclusoes e exclusoes de programas;
163. Elaborar automaticamente o Diario e o Razao, utilizando a estrutura de codigos do 
PCASP.
164. Consolidate: fazer a incorporate on consolidate mensal automatica da execute 
contabil, atraves de arquivos magneticos.
165. Na administrate direta, receber os dados contabeis exportados pelas entidades da 
administrato indireta, Na administrate indireta, exportar os dados contaveis para 
incorporate na administrate direta;
166. Entre as unidades orqamentarias executoras, permitir o funcionamento integrado e 
consolidado em uma unica base de dados e servidor.
167. Gerar e publicar o Portal de Transparencia, permitindo a publicaqao de todos os 
elementos exigidos pela Lei Complementar n° 131 e pelo Decreto n° 7.185. Alem de 
atender estas normas legais, pennitir que se publique nesse portal de transparencia 
qualquer relatorio ou demonstratives produzidos pelos sistemas da empresa, bem come de 
outros aplicativos utilizados pelo usuario;
168. Pennitir que o proprio usuario carregue qualquer arquivo no formate PDF, que sera 
mostrado em urn menu especificado pelo usuario e, apos ser cadastrado, ja ficara 
dispom'vel para o cidadao que acessar o Portal da Transparencia.
169. Permitir que, apos o calculo de qualquer anexo do RREO c RGF, seja possivel 
publica-lo no Portal da Transparencia. Assim com os relatorios da Lei 4320/64 do 
orqamento, o balancete da receita e despesa, anexos de balanqo e outros relatorios do 
sistema.
170. Gerar em XML os dados do RREO e da RGF para envio atraves do sistema do 
Tribunal de Contas LRF Transparencia.
171. Permitir o atendimento das exigencias da Lei 12.527 - lei de acesso a informaqao, 
publicando todos os documentos e relatorio produzidos por sistemas eletronicos de 
documentos possuindo um canal de intera^ao com o cidadao para consultas e informaqoes 
adicionais.
172. Possibilitar integrate com sistema de arrecadato, permitindo:
173.
174. Carregar as receitas arrecadadas pelo sistema de arrecadato diretamente para a 
movimentaqao de receita do sistema de contabilidade, sem auxilio de arquivo, desde que 
seja feito o fechamento do dia no sistema de arrecadato;
175. Consultar dividas do fomecedor no ato do empenho, atraves do seu CNPJ ou CPF. 
Caso o fornecedor possua divida no sistema de arrecadato, ° sistema deve permitir que o 
usuario visualize as dividas em aberto no ato do empenho;
176. Gerar guia de receita de ISS e ja efetuar seu pagamento no sistema de arrecadato, no 
ato do pagamento do empenho com retenqao de ISS;
177. Permitir configurar a conciliaqao bancaria para que a ela funcione manual ou 
automaticamente atraves do arquivo de extrato bancario.
178.Incorporate arquivos XML gerado pelo Setor de Pessoal, conforme as categorias de 
despesa com suporte ao PCASP.
179. Gerar Balanqo Geral em Arquivo XML para atender a Normativa 35 no TCE/MS 
contendo os seguintes anexos:
180. Anexo 1 - BG - Demonstrativo Da Receita E Despesa Segundo As Categorias
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Economicas
181 .Anexo 6 - BG - Programa De Trabalho Por Orgao E Unidade Or^amentaria
182. Anexo 7 - BG - Programa de Trabalho De Governo - Demonstrativo De Funyoes, 
Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades
183. Anexo 8 - BG - Demonstrativo De Despesas Por Fun9oes, Programas E Subprogramas 
Conforme O Vinculo Com Os Recursos
184. Anexo 9 - BG - Demonstrativo Das Despesas Por Orgaos E Fun^oes
185. Anexo 10 - BG - Comparative da Receita Or9ada com a Arrecadada
186. Anexo 11 - BG - Comparativo Da Despesa Autorizada com a Realizada
187. Anexo 12 - BG - Balan90 Or9amentario
188. Anexo 13 - BG - Balan90 Financeiro
189. Anexo 14 - BG - Balan90 Patrimonial
190. Anexo 15 - BG - Demonstrativo Das Varia9oes Patrimoniais
191. Anexo 16 - BG - Demonstrativo Das Dividas Fundadas Internas e Externas
192. Anexo 17 - BG - Demonstrativo Da Divida Flutuante
193. Anexo 18 - BG - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
194. Anexo 19 - BG - Demonstrativo das Muta9oes no Patrimonio Liquido
195. Anexo 20 - BG - Demonstrativo (Sintetico) das A9oes Desenvolvidas pelo Municipio 
para Cobran9a da Divida Ativa e Atos Legais
196. Anexo 21 - BG - Demonstrativo Anual Da Movimenta9ao Dos Bens Patrimoniais 
Com Saldos Analiticos De Bens Mdveis e Imoveis Consolidados e Por Unidade Gestora
197. Anexo 21.1- BG - Detalhamento dos Bens Classificados no Anexo 21 como "Outros"
198. Anexo 22 - BG - Rela9ao dos Precatorios Pages em Ordem Cronologica
199. Anexo 23 - BG - Concilia9ao Bancaria Em 31 de Dezembro
200. Anexo 24 - BG - Rela9ao De Contas Bancarias Com Os Saldos Do Exercicio Atual e 
Anterior Por Fonte De Recurso
201 .Anexo 25 - BG - Rela9ao Dos Restos a Pagar Pagos No Exercicio
202. Anexo 26 - BG - Rela9ao Dos Restos a Pagar Cancelados No Exercicio
203. Anexo 27 - BG - Rela9ao Dos Restos a Pagar Inscritos No Exercicio
204. Anexo 29 - BG - Demonstrativo de Abertura de Creditos Adicionais
205. Anexo 29.1 - BG - Calculo Do Saldo Da Margem Or9amentaria Autorizada
206. Anexo 36 - BG - Demonstrativo Analitico dos Profissionais do Magisterio do Ensino 
Basico
207. Anexo 38 - BG - Comparativo da Receita O^ada com a Arrecada - Consolidado - do 
Exercicio Anterior
208. Anexo 39 - BG - Balan9o Patrimonial do Exercicio Anterior
209. Permitir assinatura de documentos atraves de meio eletronico certificado digital)
210. Permitir personaliza9ao de perfis de usuarios no s quais permitem definir controle de 
acesso.
21 l.Permitir acessar atraves da web ou desktop, simultaneamente
212.Permitir solicita9ao de suprimento de fundos, feito pelo solicitante sendo necessaria a 
autoriza9ao do responsavel.

4.2 O sistema devera possuir o software de planejamento e or9amento com 
plataforma web conforme especifica9oes abaixo:
1. Permitir o lan9amento por Fonte de Recurso no PPA e EDO da classifica9ao funcional 
programatica da Despesa ate o nivel de A9ao (Orgao, Unidade Or9amentaria, Unidade 
Executora, Fun9ao, Sub-fun9ao, Programa e A9ao) e tambem da Receita por Fonte de 
Recurso. Tambem permitir a classifica9ao por categoria economica da receita e despesa da
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LOA por Fonte de Recurso e Detalhamento da Fonte.
2. Permitir a exporta9ao das mesmas informa^oes cadastradas no PPA para a LDO e LOA 
utilizando Leis de aprovatpoes diferentes das pe^as de planejamento.
3. Permitir o cadastramento de varios quadrienios, possibilitando a flexibilidade de serem 
informados quais os anos que compoem o quadrienio ou informar o ano inicial e final do 
periodo.
4. Pennitir elaborar o PPA utilizando informaipoes do PPA anterior.
5. Possuir integra9ao entre os modulos PPA, LDO e LOA, com cadastro unico das pegas 
de planejamento como Orgao, Unidade, Programa, A9ao, Sub-a9ao, Categoria Economica, 
Fonte de Recursos, etc.
6. Possuir tabela cadastral contendo todas as categorias economicas de acordo com a 
legisla9ao vigente (Portarias atualizadas da STN).
7. Possibilitar a utiliza9ao de no minimo tres niveis para a composi9ao da estrutura 
institucional, bem como parametriza9ao das mascaras.
8. Possibilitar o armazenamento dos varios produtos resultantes do Plano Plurianual.
9. Manter um cadastro de programas de governo identificando os de dura9ao conti nuada e 
os dura9ao limitada no tempo.
10. Permitir agregar programas de governo de acordo com seus objetivos comuns.
11. Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avalia9ao dos programas.
12. Annazenar descr^ao detalhada dos objetivos para cada 3930 governamental 
(projetos/atividades e opera9oes especiais), vinculando o produto resultante de sua 
execu9ao.
13. Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsaveis pela reaIiza9ao e 
acompanhamento dos programas e 39068 do Plano Plurianual.
14. Permitir o desdobramento das a9oes, criando um nivel mais analitico para 0 
planejamento.
15. Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas 
de governo e suas respectivas 39068.
16. Permitir a vincula9ao de um mesmo programa em varios orgaos e unidades de 
governo.
17. Possibilitar a vincula9ao de uma mesma 3930 de governo para varios programas 
governamentais.
18. Possibilitar a Proje9ao das Receitas e das Despesas nas pe9as de planejamento.
19. Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, excluem ou incluem os itens 
do Plano Plurianual.
20. Permitir gerenciar as altera9oes efetuadas no decorrer da vigencia do PPA, registrando 
estas altera9oes sem afetar os dados originais (armazenar os historicos).
21. Pennitir que uma altera9ao legal do PPA tenha sua movimenta9ao refletida 
automaticamente em uma ou duas LDO.
22. Permitir elaborar e gerenciar varias alteraqoes legais do PPA simultaneamente. 
controlando cada uma delas juntamente com a sua respectiva situa9ao (elaboraqao, 
tramita9ao, inclusao de emendas, aprovada, arquivada, etc.) e mantendo historico das 
opera9oes.
23. Emitir relatorio que agrupe os programas governamentais de acordo com seus 
objetivos comuns.
24. Emitir relatorios que identifique e classifique os programas de governo.
25. Emitir relatorios que identifique e classifique as 39068 governamentais.
26. Emitir relatorio que demonstre as metas fisicas e financeiras dos programas e 39608 de 
governo
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27. Permitir emitir relatorios das metas das a^oes do programa de govemo agrupando as 
informa9oes por qualquer nivel de codifica9ao da despesa (fun9ao, Subfun9ao, programa, 
3930, categoria economica e fonte de recursos).
28. Emitir relatorio que demonstre as fontes de financiamento da administra9ao direta e 
indireta.
29. Permitir elaborar a EDO utilizando informaqoes da EDO anterior ou do PPA em 
vigencia; Possibilitar a importa9ao das Estimativas das Receitas e Metas do PPA para a 
EDO enquanto a EDO inicial ainda nao estiver aprovada.
30. Possuir integra9ao entre os modulos PPA, EDO e LOA, com cadastro unico das pe9as 
de planejamento como Orgao, Unidade, Programa, A9ao, Suba9ao, Categoria Economica, 
Fonte de Recursos, etc.
3E Permitir o desdobramento das a9oes do programa de govemo, criando urn nivel mais 
analitico para o planejamento.
32. Permitir o cadastramento de metas fiscais consolidadas para emissao de demonstrativo 
da EDO, conforme modelo definido pela STN.
33. Possibilitar a Proje9ao das Receitas e das Despesas nas pe9as de planejamento.
34. Permitir gerenciar as altera9oes efetuadas no decorrer da vigencia da EDO, registrando 
estas altera9oes sem afetar os dados originals (armazenar os historicos).
35. Deve emitir o Anexo de Riscos Fiscais e Providencias, que devera ser apresentado na 
Lei de Diretrizes Oi^amentarias, conforme determinado pela Portaria da STN que trala o 
Manual de Demonstrativos Fiscais.
36. Deve emitir o Demonstrativo de Metas Fiscais com as metas anuais relativas a 
receitas, despesas, resultado nominal e primario e montante da divida publica, para o 
exercicio da EDO e para os dois exercicios seguintes.
37. Deve emitir um demonstrativo com a avalia9ao do cumprimento das metas fiscais do 
exercicio anterior, com a compara9ao entre as metas fixadas e o resultado obtido no 
exercicio fmanceiro do segundo ano anterior ao ano de referencia da EDO, incluindo a 
analise dos fatores determinantes para o alcance dos valores estabelecidos como metas.
38. Deve emitir demonstrativo das metas anuais, instruido com memoria e metodologia de 
calculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos tres 
exercicios anteriores.
39. Deve demonstrar a evolu9ao do patrimonio liquido, tambem nos ultimos tres 
exercicios, destacando a origem e a aplica9ao dos recursos obtidos com a aliena9ao de 
ativos.
40. Emitir demonstrativo da situa9ao financeira e atuarial do Regime Proprio de 
Previdencia dos Servidores - RPPS.
41. Deve emitir demonstrativo da estimativa e compensaqao da renuncia de receita.
42. Deve emitir demonstrativo da margem de expansao das despesas obrigatorias de 
carater continuado.
43. Permitir emitir relatorios das metas das a95es do programa de governo agrupando as 
informa9oes por qualquer nivel de codifica9ao da despesa (fun9ao, sub fun9ao, programa, 
aqao, categoria economica e fonte de recursos).
44. Possuir integra9ao entre os modulos PPA, EDO e LOA, com cadastro unico das pe9as 
de planejamento como Orgao, Unidade, Programa, A9ao, Suba9ao, Categoria Economica, 
Fonte de Recursos, etc.
45. Permitir a gerencia e a atualizaqao da tabela de Classificaqao Economica da Receita c 
Despesa, da tabela de componentes da Classificaqao Funcional Programatica, Fonte de 
Recursos, Grupo de Fonte de Recursos, especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas 
atualizaqoes, em especial a portaria 42 de 14/04/99 do Ministerio do Or9amento e Gestao,
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Portaria Interministerial 163 de 04/05/2001 e Portaria STN 300, de 27/06/2002.
46. Gerar a proposta or^amentaria para o ano seguinte utilizando o or9amento do ano em 
execute e permitir a atualiza9ao do conteudo e da estrutura da proposta gerada.
47. Permitir incluir informa96es oriundas das propostas or9amentarias dos orgaos da 
administra9ao indireta para consolida9ao da proposta or9amentaria do municipio, 
observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
48. Disponibilizar, ao inicio do exercicio, o or9amento aprovado para a execu9ao 
or9amentaria. Em caso de ao inicio do exercicio nao se ter o or9amento aprovado, 
disponibilizar dota9oes conforme disposer a legisla9ao municipal.
49. Permitir elaborar a LOA utilizando informa9oes do PPA ou da EDO em vigencia.
50. Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens na LOA.
51. Permitir a abertura de creditos adicionais, exigindo informa9ao da legisla9ao de 
autoriza9ao e resguardando o historico das altera9oes de valores ocorridas.
52. Permitir a atualiza9ao total ou seletiva da proposta or9amentaria atraves da aplica9ao 
de percentuais ou indices.
53. Permitir o bloqueio e desbloqueio de dota9oes, inclusive objetivando atender ao artigo 
9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
54. Possibilitar a Proje9ao das Receitas e das Despesas nas peqas de planejamento.
55. Pennitir a utiliza9ao de cotas de despesas, podendo ser no nivel de unidade 
or9amentaria ou dota9ao ou vinculo, limitadas as estimativas de receitas. Permitir tambem 
a utiliza9ao do Cronograma de Desembolso Mensal.
56. Armazenar dados do or9amento e disponibilizar consulta global ou detalhada por 
orgao, fundo ou entidade da administra9ao direta, autarquica e fundacional.
57. Emitir relatorio da proposta or9amentaria municipal consolidada (administra9ao direta 
e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constitui9ao Federal e pela Lei 
Complementar 101/2000 (LRF).
58. Emitir todos os anexos de or9amento, global e por orgao, fundo ou entidade da 
administra9ao direta, autarquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei 
Complementar 101/2000 (LRF).
59. Emitir relatorio da proposta or9amentaria consolidada (administra9ao direta e indireta) 
conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).
60. Integrar-se totalmente as rotinas da execu9ao or9amentaria possibilitando o 
acompanhamento da evolu9ao da execu9ao do or9amento.
61. Emitir relatorio da proposta or9amentaria municipal Consolidada por Programa de 
Govemo, destacando A96es Govemamentais por Programa de Governo. Listar para estas 
A96es Govemamentais os seus respectivos valores, finalidade e metas fisicas a serem 
alcan9adas.
62. Emitir relatorio com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para calculos da 
educa9ao, saude, pessoal, inativos e pensionistas do RPPS.
63. As atualiza96es do software devem ser automaticas ao inicializar o sistema, exceto nos 
equipamentos que nao tern acesso a internet.
64. Gerar em xm/ os arquivos solicitados pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul 
para presta9ao de Contas Eletronica Or9amento Programa (O.P.), sendo todos gerados 
automaticamente pelo sistema.

4.3 O sistema devera possuir o software de tesouraria com plataforma web conforme 
especifica9des abaixo:

1. Permitir a configura9ao do formulario de cheque, pelo proprio usuario, de forma a 
compatibilizar o formato da impressao com os modelos das diversas entidades bancarias.
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2. Possuir controle de talonario de cheques.
3. Permitir a emissao de cheques e respectivas copias.
4. Conciliar os saldos das contas bancarias, emitindo relatorio de concilia9ao bancaria.
5. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentayao de contas bancarias dentro de 
um periodo determinado.
6. Gera9ao de Ordem Bancaria Eletronica ou Borderos em meio magnetico, ajustavel 
conforme as necessidades do estabelecimento bancario.
7. Possuir integra9ao com o sistema de arrecada9ao possibilitando efetuar de forma 
automatica a baixa dos tributes pagos diretamente na tesouraria.
8. Possuir total integra9ao com o sistema de contabilidade publica efetuando a 
contabiliza9ao automatica dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.
9. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um unico cheque.
10. Penuitir a emissao de Ordem de Pagamento.
11. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos 
empenhos para um mesmo fornecedor.
12. Possibilitar a emissao de relatorios para conferencia da movimenta9ao diaria da 
Tesouraria.
13. Permitir a emissao de cheques para contabiliza9ao posterior.
14. Permitir parametrizar se a emissao do bordero efetuara automaticamente o pagamento 
dos empenhos ou nao.
15. Permitir a autentica9ao eletronica de documentos.
16. As atualiza9oes do software devem ser automaticas ao inicializar o sistema, excelo nos 
equipamentos que nao tern acesso a internet.

4.4 O sistema devera possuir o software de COMPRAS e LICITAC^AO com 
plataforma web conforme especifica96es abaixo:
1. Registrar os processes licitatorios identificando o numero do processo, objeto, 
requisi9oes de compra a atender, modalidade de licita9ao e datas do processo;
2. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da 
licita9ao, registrando a habilita9ao, proposta comercial, anula9ao, adjudica9ao e emitindo 
o mapa comparative de pre90s;
3. Permitir o cadastramento de comissoes julgadoras: especial, permanente, servidores e 
leiloeiros, informando as portarias e datas de designa9ao ou exonera9ao e expira9ao;
4. Permitir consulta ao pre9o praticado nas licita9oes, por fornecedor ou material;
5. Emitir relatorios de envio obrigatorio ao TCE/MS;
6. Disponibilizar a Lei de Licita9oes em ambiente hipertexto;
7. Permitir solicita9ao de material ou produto via web, atraves de browser. Permitir ainda 
que a cota9ao seja realizada via web, e que seja enviado um e-mail para os fornecedores, 
de modo que estes possam atraves de uma chave de acesso, preencher suas propostas 
atraves da web.
8. Na licita9ao permitir a disponibiliza9ao do edital via internet, de modo que fique 
registrado todos os fornecedores que mostraram interesse pela licita9ao e realizaram o 
download do referido edital
9. Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execii9ao da 
autoriza9ao de compra, da ordem de servi9o, dos aditivos, rescisoes, suspensao, 
cancelamento e reajuste de contratos;
10. Integrar-se com a execu9ao or9amentaria gerando automaticamente as autoriza9des de 
empenho e a respectiva reserva de saldo;
11. Utilizar registro geral de fornecedores, desde a gera9ao do edital de chamamento ate o
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fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de 
documentos, bem registrar a inabilita9ao por suspensao ou rescisao do contrato, 
controlando a data limite de inabilita9ao;
12. Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao proprio usuario a 
formata9ao da etiqueta e do documento a ser enviado, possibilitando a seleqao do 
conteudo e sen posicionamento dentro dos respectivos documentos e etiquetas;
13. Permitir o parcelamento e cancelamento das Autoriza9oes de Compra e Ordens de 
Servi9o;
14. Permitir que documentos como editais, autoriza9oes de fornecimento, ordens de 
execu9ao de servi90s, autoriza9ao de empenho, extrato contratual, cartas contrato. 
deliberaqoes e pareceres possam ser formatados pelo usuario, permitindo selecionar 
campos constantes bem sua dispos^ao dentro do documento;
15. Permitir a copia de processes de forma a evitar redigita9ao de dados de processes 
similares;
16. Todas as tabelas comuns aos sistemas de licita9des e de materiais devem ser unicas, de 
modo a evitar a redundancia e a discrepancia de informa9oes.
17. Anexa9ao de Documentos
18. Registrar a Sessao Publica do Pregao
19. Permitir o cadastro de fornecedor pessoa fisica com os seguintes dados: Nome, 
endere90 (logradouro, numero, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, 
RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo e 
naturalidade (cidade estado). Permitir ainda a consulta e preenchimento automatico 
conforme o cadastro do CPF no site da RECEITA FEDERAL.
20. Permitir cadastrar fornecedor pessoa juridica com os seguintes dados: Razao social, 
nome fantasia, endere90 (logradouro, numero, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, 
e-mail, pessoa para contato, pagina na internet) CNPJ, Inscri9ao Estadual, telefone, fax, 
CRC. Permitir ainda a consulta e preenchimento automatico conforme o cadastro do CNPJ 
no site da RECEITA FEDERAL.
21. Permitir a inclusao de dota9ao or9amentaria;
22. Permitir o cadastro de forma de pagamento, forma de entrega, produtos e serviqos, 
data de previsao de pagamento, prazo de entrega prorrogada.

Permitir que usuarios possam realizar pedidos com compras contendo as seguintes 
informa9oes: data, solicitante, centra de custo, tipo da compra (materiais ou serviqos), 
valor estimado, data da necessidade, objeto, observa9ao, cota9ao, itens a serem comprados 
e dota9ao or9amentaria.

Permitir emissao de relatorio do pedido de compra.
Possui niveis de autoriza9ao: Autorizaqao do secretario. autoriza9ao do setor 

or9amentario e financeiro.
Permitir validaqao do saldo da dota9ao.
Permitir realiza9ao de processo direto de compra vinculado ou nao a uma 

requisi9ao podendo informar o criterio de aquisi9ao.
Permitir alterar a fase em que se encontra a requisi9ao, caso esteja na fase de 

classifica9ao orqamentaria poder retomar para a fase inicial do processo.
Permitir realizar requisi9ao de fornecimento ao fornecedor.
Permitir cancelar uma requisiqao de fornecimento.
Permitir realiza9ao de processo direto de compra vinculado ou nao a uma 

requisi9ao podendo informar o criterio de aquisiqao.
Permitir alterar a fase em que se encontra a requisi9ao, caso esteja na fase de 

classifica9ao or9amentaria poder retornar para a fase inicial do processo.

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.
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Permitir realizar requisite de fomecimento ao fomecedor.
Permitir cancelar uma requisi9ao de fomecimento.
Emitir listagem de requisi9oes realizadas em um determinado pen'odo.
Emitir relatorio de requisi9oes por produto em um determinado pen'odo.
Emitir relatorio de requisi9oes por solicitante em um determinado pen'odo.
Emitir mapa comparativo dos processes diretos de compras.
Emitir relatorio de acompanhamento do processo de compra: Quantidade adquirida, 

requisitada, entregue e saldo;
Emitir relatorio de Licita9oes integradas realizadas 
Emitir relatorio de listagem de Licitagoes integradas e pedidos 
Emitir relatorio de registros de pre90s 
Emitir relatorio de saldo de licitagoes
Emitir relatorio de rela9ao de itens e vencedores de Licitagoes integradas 
Emitir relatorio de rela9ao de fornecedores de Licita9oes integradas 
Emitir relatorio de saldo de licitagao por fichas or9amentarias 
Emitir relatorio de economicidade de licita9oes 
Emitir relatorio de levantamento de dados de Licita9oes encerradas 
Emitir relatorio de resumo de langamentos das licitagoes 
Permitir a confec9ao das Atas.

51. Definir o vencedor de forma automatica, conforme cadastro de cota9ao, quando 
modalidade for dispensa.
52. Possibilitar consulta aos pre90s praticados em licita9oes ou despesas anteriores.
53. Permitir a cria9ao de termos de referencia conforme informa9des preenchidas no 
si sterna

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

O Sistema devera atender os Subanexos de Contrata?oes Publicas da Resolugao 88/2018 TCE/MS54.

4.5 O sistema devera possuir o software de ALMOXARIFADO com plataforma web 
conforme especifica9oes abaixo:
1. Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 
almoxarifados;
2. Utilizar centros de custo na distribuigao de materiais, para apropria9ao e controle do 
consumo;
3. Possuir controle da localiza9ao fisica dos materiais no estoque;
4. Permitir a gera9ao de pedidos de compras para o setor de licitaqoes;
5. Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo proprio 
usuario, permitindo-lhe selecionar dados a serem impresses, bem como a sua disposi9ao 
fisica dentro do documento;
6. Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser realizado o vinculo com o 
respectivo Pedido de Compra, gerando assim a baixa da necessidade de compra que estava 
pendente
7. Manter controle efetivo sobre as requisigoes de materiais, permitindo atendimento 
parcial de requisi9oes e mantendo o controle sobre o saldo nao atendido das requisi9oes;
8. Permitir que o documento requisigao de material possa ser parametrizado pelo proprio 
usuario, pennitindo-lhe selecionar dados a serem impresses, bem como a sua disposi9ao 
fisica dentro do documento;
9. Efetuar consulta de compra de materiais e serv^os;
10. Efetuar calculo automatico do pre9o medio dos materiais;
11. Controlar o estoque minimo, maximo e ponto de reposi9ao dos materiais de forma 
individual e por Almoxarifado;
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12. Emitir etiquetas de prateleiras para identifica^ao dos materials;
13. Manter e disponibilizar em consultas e relatorios, informaqoes historicas relativas a 
movimentaQao do estoque para cada material, de forma analitica;
14. Tratar a entrada de materiais recebidos em doatpao;
15. Possuir integrate com o sistema de administrate de frotas efetuando entradas 
automaticas nos estoques desse setor;
16. Possuir integrate com o sistema patrimonial disponibilizando automaticamente a 
inclusao do item patrimonial naquele sistema e mantendo o vinculo entre eles;
17. Permitir controlar a aquisito de materiais de aplicato imediata;
18. Permitir o controle de datas de vencimento de materiais pereciveis, medicamentos ou 
produtos com data de validade.
19. Permitir bloquear as movimenta9oes em periodos anteriores a uma data selecionada;
20. Possibilitar a defmito parametrizada atraves de mascara da estrutura de centres de 
custos, locals fisicos e de classificato de materiais;
21. Possibilitar restringir o acesso dos usuarios somente a almoxarifados especificos;
22. Possuir total integrate com o sistema de compras e licita9oes possibilitando o 
cadastro unico dos produtos e fomecedores e efetuando a visualiza9ao dos pedidos de 
compras naquele sistema, permitindo a unifica9ao de pedidos de compra e agilizando o 
processo de dispensa9ao de produtos.
23. Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja 
parametrizado pelo proprio usuario, possibilitando-lhe selecionar os dados a serem 
impresses, bem como a sua dispos^ao fisica dentro do documento.
24. Permitir a movimenta9ao por codigo de barras do proprio fornecedor
25. Elaborar relatorios de Consume Medio e de Curva ABC
26. Permitir o cadastro de pais, estados e municipios, compativel com o IBGE.
27. Pennitir o cadastro de unidade de medidas;
28. Sistema deve possuir cadastros dos Eventos Contabeis conforme MCASP;
29. Sistema deve possuir cadastro de funcionario Responsavel do centre de custo;
30. Permitir o cadastramento de produtos com descri9ao.
31. Permitir o cadastro de local de Entrega;
32. Permitir Cadastro de Almoxarifado descentralizado ou central.
33. Possuir rotina de requisiqao de material para distribu^ao interna;
34. Possuir rotina de requisiqao de material para fomecimento intemo ou extemo.
35. Possuir entrada de nota fiscal com detalhamento dos materiais;
36. Possuir rotina de transferencia entre Almoxarifados;
37. Possuir rotina de devoluqao de material.
38. Permitir realizar consulta ao estoque dos almoxarifados em tempo real.
39. Permitir localizar facilmente as requisi9oes nao atendidas ou parcialmente atendidas.
40. Possuir rotina de inventario.
41. Possuir relatorios para gerenciamento das requisi9oes de materiais.
42. Possuir relatorios para gerenciamento da saida de material.
43. Possuir relatorios para gerenciamento da transferencia de material.
44. Possuir relatorio de devolu9ao de material.
45. Possuir relatorios para controle de estoque, permitindo a visualiza9ao desses relatorios 
por diversos filtros.
46. Possuir relatorio de Mapa de contagem - divergencia, para controle de inventario.
47. Possuir relatorios de entrada de materiais em almoxarifado.
48. Possui demonstrativo com todos os produtos que possuam saldo ou movimenta9ao no 
periodo, considerando o saldo anterior, entradas, saidas e saldo atual por produto e por
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almoxarifado.
49. Possuir relatorio de movimenta9ao de produtos.
50. Possuir relatorio de entradas analitico por produto contendo informa^oes sobre em 
quais notas cada produto foi lan9ado.
51. Permitir a visualiza9ao por imagem (grafico) a evolu9ao do pre9o medio, entrada 
ou saida.
52. Permitir a visualiza9ao por imagem (grafico) do total gasto mensal de compras.
53. Permitir emissao de relatorio analitico ou sintetico por pianos de contas (entrada ou 
saida)

4.6 O sistema devera possuir o software de FROTAS com plataforma web conforme 
especifica96es abaixo:
1. Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veiculos, maquinas e equipamentos:
2. Permitir o cadastro de motorista
3. Gastos com combustiveis e lubrificantes (Materiais proprios ou de terceiros);
4. Gastos com manuten9oes efetuadas em dependencias proprias ou de terceiros;
5. Permitir a classifica9ao dos gastos dentro de um piano de contas.
6. Permitir o lan9amento automatico de custos atraves de eventos geradores de custos. os 
quais devem poder ser criados pelo proprio usuario;
7. Emitir balancete de gastos de forma analitica, por veiculo, ou geral;
8. Permitir apropria9ao de custos para o veiculo ou equipamento, permitindo inclusive 
apropria-los no nivel de conjunto mecanico;
9. Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustivel mantido em tanques 
proprios;
10. Programar, emitir e controlar a execu9ao de ordens de servi9os a serem efetuados nos 
veiculos, maquinas, equipamentos e agregados, permitindo registrar as datas de abertura e 
fechamento, servi9os realizados e despesas decorrentes;
11. Permitir registrar servi90s executados por veiculo, agregado, conjunto mecanico e por 
fornecedor;
12. Programar, emitir e controlar a execu9ao de pianos de revisao periodicos e de 
manuten9ao preventiva a serem efetuados nos veiculos, maquinas, equipamentos e 
agregados permitindo gerar as respectivas ordens de servi90 a partir desses pianos;
13. Registrar toda a utiliza9ao dos veiculos, permitindo registrar o motorista, setor 
requisitante, tempo de utiliza9ao e distancia percorrida;
14. Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilita9oes dos motoristas;
15. Manter controle efetivo sobre os seguros e garantias incidentes diretamente sobre os 
veiculos e seus agregados;
16. Manter controle fisico do estoque de pe9as de reposi9ao e material de consume;
17. Manter total integra9ao com o cadastro de bens patrimoniais de forma a nao duplicar 
dados relativos aos veiculos, maquinas e equipamentos considerados como integrantes do 
patrimonio. Altera9oes efetuadas no cadastro patrimonial deverao retletir imediatamente 
nos dados do veiculo;
18. Manter calculo exato e efetivo do consume de combustivel por veiculo. calculando o 
consumo medio, custo medio por unidade de utiliza9ao.
19. Possuir analises comparativas de consumo por tipo de veiculo / equipamento. por tipo 
de combustivel, entre outras;
20. Permitir o agendamento e controle das obriga9des dos veiculos como IPVA, seguros e 
licenciamento;
21. Permitir o registro das ocorrencias envolvendo os veiculos, equipamentos e agregados,
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como multas, acidentes, etc., registrando datas e valores envolvidos;
22. Permitir a substitute de marcadores (Hodometros e Horimetros).
23. Permite cadastre e controle de veiculo bi-combustivel.
24. Permite o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota
25. Permite a anexa^io de documentos e imagens as ocorrencias dos veiculos
26. Permitir o cadastre de pneus e toda processo de gerenciamento e manuten^ao 
montagem, desmontagem, troca, rodizio conserto ou baixa/Sucata
27. Emitir relatorio com a relate dos motoristas registrados no sistema com nome, CNH 
e validade.

4.7 O sistema devera possuir o software de PATRIMONIO com plataforma web 
conforme especifica^oes abaixo:
1. Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em 
comodato a outros orgaos da administra9ao publica e tambem os alugados pela entidade;
2. Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisigao, doa^ao, 
da^ao de pagamento, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais precise 
controle dos bens da entidade, bem como o respective impacto na contabilidade.
3. Permitir a utilizaqao, na depreciaqao, amortizaqao e exaustao, os metodos: linear ou de 
quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBC ASP;
4. Permitir registrar o processo licitatorio, empenho e nota fiscal referentes ao item.
5. Possibilitar a vinculaqao entre itens patrimoniais (agrega^ao), de forma que possam ser 
tratados como um unico bem, possibilitando sua desvinculaqao a qualquer momento;
6. Permitir transferencia individual ou global de itens;
7. Permitir o registro contabil tempestivo das transaqoes de avaliaqao patrimonial, 
depreciaqao, amortizaqao, exaustao, entre outros fatos administrativos com impacto 
contabil, em conformidade com a NBC ASP, integrando de forma online com o sistema 
contabil;
8. Permitir emissao de relatorio com historicos de todas as opera^oes como depreciaqdes, 
amortizaqoes e exaustoes, avalia9oes, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou 
complementares, bem como registrar historico da vida util, valor residual, metodologia da 
deprecia9ao, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elabora9ao das notas 
explicativas correspondentes aos demonstratives contabeis, em atendimento a NBC ASP;
9. Permitir a avalia9ao patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico), possibilitando o registro do sen resultado, 
independentemente deste ser uma Reavalia9ao ou uma Redu9ao ao Valor Recuperavel;
10. Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorpora9oes como: aliena9ao, 
permuta, furto/roubo, entre outros;
11. Permitir a realiza9ao de inventario, bloqueando a movimentaqao ou destinaqao de bens 
durante a sua realiza9ao.
12. Permitir a transferencia pela comissao de inventario de bens localizados, mas 
pertencentes a outro setor, durante o inventario;
13. Manter o controle do responsavel e da localizaqao dos bens patrimoniais;
14. Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos 
bens;
15. Emitir nota de transferencia de bens;
16. Emitir etiquetas de controle patrimonial.
17. Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu 
codigo interno como pela placa de identifica9ao;
18. Disponibilizar consulta com a visao contabil para viabilizar a comparabilidade do

Av. Reginaldo femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117



Processo n° 144
^ Dois iirmaosMi

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI rirA FIs:
itrSRub.:

'- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

controle dos bens com os registros contabeis, apresentando no mmimo a composite do 
valor bruto contabil (valor de aquis^ao mais os valores correspondentes aos gastos 
adicionais ou complementares); do valor liquido contabil (valor bruto contabil deduzido as 
deprecia9oes/amortiza9oes/exaust6es) no periodo e acumuladas no inicio e no final do 
periodo;
19. Emitir relatorios, bem como gerar arquivos, destinados a presta9ao de contas cm 
conformidade com os Tribunals de Contas;
20. Permitir movimenta9ao dos bens individualmente ou cm quantidades. (Transferencias 
ou baixas)
21. Permitir a indexa9ao de imagem e documentos no cadastro do bem
22. Permitir o cadastro de secretarias e setores.
23. Permitir o cadastro de comissao para inventario, avalia9ao entre outros.
24. Permitir cadastro de bens por tipos e situa9oes. Assim como tipo de procedimentos 
contabeis e de baixa.
25. Permitir a automatiza9ao de deprecia9ao por codigo patrimonial ou por tipo.
26. Permitir cadastro de usuario por permissao de acesso.
27. Pennitir bloquear movimenta9oes retroativas a partir de uma data especifica.
28. O sistema devera permitir a troca de entidades dentro do proprio sistema sem sair da 
aplica9ao.
29. Permitir emissao e impressao de relatorio de bens patrimoniais com possibilidades de 
diversos filtros de busca.
30. Permitir emissao e impressao de relatorio de termo de baixa, individualmente ou por 
lote de movimenta9ao.
31. Permitir a emissao de historico de altera9oes de chapas e tambem a rela9ao de 
numeros de chapas disponiveis.
32. Permitir emissao de relatorio analitico ou sintetico de movimenta9ao de bens.
33. Permitir a integra9ao com o sistema contabil de forma automatizada para a 
visualiza9ao dos empenhos liquidados referentes a aquisi9ao de imoveis, equipamentos ou 
materiais permanentes para cadastro dos bens.

4.8 O sistema devera possuir o software de PORTAL TRANSPARENCIA com 
plataforma web conforme especifica96es abaixo:
1. Possibilidade de consulta de todas as informa9oes que sao disponibilizadas, com 
possibilidade de exporta9ao para impressao.
2. Possibilidade de mergulhar nas informa9oes ate chegar aos credores ou empenhos com 
suas respectivas despesas or9amentarios.
3. Movimenta9ao diaria das despesas, contendo o numero do empenho, data de emissao, 
credor, alem do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho.
4. Movimenta9ao diaria das despesas, com possibilidade de impressao dos empenhos 
or9amentarios, extras or9amentarios e de restos a pagar.
5. Movimenta9ao diaria das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por:
6. Periodo, unidade gestora, credor, numero do empenho e tipo do empenho 
(or9amentario, extra or9amentario ou restos a pagar).
7. Dados cadastrais do empenho com as seguintes informa9oes:
Unidade gestora;
Data de emissao;
Funcional programatica;
Fonte de recursos;
Credor, com seu respective documento;
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Tipo, numero, ano e data de homologa9ao da licita^ao;
Numero do processo de compra;
Numero do convenio;
Numero do contrato;
Descri^ao da conta extra (para os empenhos extras or^amentarios)
Historico do empenho;
Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitario;
8. Dados de movimenta^ao do empenho contendo os valores: empenhado, liquidado. pago 
e anulado.
9. Filtros para selecionar o exercicio por ano, mes inicial e final para cada menu e Unidade 
Gestora.
10. Movimenta^ao das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de 
todas de forma consolidada.
11. Movimenta9ao das Despesas por Classifica9ao Institucional, contendo valores 
individuals e totals por Orgao, Unidade, 3° Nivel, Categoria Economica e Credores.
12. Movimenta9ao das Despesas por Fun9ao de Govemo, contendo valores individuals e 
totals por Fun9ao, Subfun9ao, Programa de Governo, Categoria Economica e Credores.
13. Movimenta9ao das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuals 
e totais por Programa de Govemo, A9ao de Governo, Categoria Economica e Credores.
14. Movimenta9ao das Despesas por A9ao de Governo, contendo valores individuals e 
totais por Tipo da A9ao (Projeto, Atividade, Opera9ao Especial), A9ao de Governo, 
Categoria Economica e Credores.
15. Movimenta9ao das Despesas por Categoria Economica, contendo valores individuals e 
totais por Categoria Economica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplica9ao, Elemento 
de Despesa e Credores.
16. Movimenta9ao das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuals e 
totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Categoria Economica e Credores.
17. Movimenta9ao das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuals 
e totais por Esfera, Categoria Economica e Credores.
18. Movimenta9ao de Arrecada9ao das Receitas por Categoria Economica, contendo 
valores individuals e totais por Categoria Economica, Origem, Especie, Rubrica, Almea, 
Suba linea e Detalhamento.
19. Movimenta9ao de Arrecada9ao das Receitas por Fonte de Recursos, contendo valores 
individuals e totais por Categoria Economica, Origem, Especie, Rubrica, Almea, Suba 
linea e Detalhamento.
20. Movimenta9ao de Arrecada9ao das Receitas contendo os valores de Previsao Inicial, 
Previsao das Atualizada Liquida, Arrecada9ao Bruta(total), Arrecada9ao por Periodo.
21. Movimenta9ao diaria de arrecada9ao das receitas, contendo os valores totais de 
arrecada9ao no dia, no mes, ou seja, no periodo selecionado.
22. Movimenta9ao diaria das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no 
mes, ou seja, no periodo selecionado.
23. Data da ultima atualiza9ao dos dados efetuada.
24. Permitir visualizar dos bens patrimoniais da Entidade cadastrados, bem como sua 
identifica9ao, valores, aquisi9ao e localiza9ao.
25. Permitir exib^ao de relatorios contabeis referente ao Balan90 execu9ao e fiscal.
26. Permitir exib^ao das Leis Or9amentarias (quando aplicadas a Entidade), PPA (Plano 
Plurianual), EDO (Lei de Diretrizes Or9amentarias) e LOA (Lei Or9amentaria Anual).
27. Permitir exibi9ao das obras em andamento do exercicio.
28. O sistema devera atender a Lei de Acesso a Informa9ao 12527/11 - Transparencia
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Ativa con forme itens abaixo:
29. Informa9oes institucionais e organizacionais da entidade compreendendo suas 
fun^oes, competencias, estrutura organizacional, relagao de autoridades (quern e quern), 
agenda de autoridades, horarios de atendimento e legisla^ao do orgao/entidade.
30. Dados dos Repasses e Transferencia onde sao divulgadas informa^oes sobre os 
repasses e transferencias de recursos financeiros efetuados pela Entidade.
31. Despesas: Apresenta^ao de Adiantamentos e diarias. As informayoes dos 
adiantamentos e das diarias sao obtidas automaticamente do sistema de Contabilidade, nao 
necessitando nenhuma agao do responsavel pelo portal para disponibilizar essas 
informa9oes.
32. Dados dos servidores publicos onde serao divulgadas informa9oes sobre os servidores 
da entidade como o nome, cargo. fun9ao e os valores das remunera9oes.
33. Em Licita9oes apresenta todas as licita9oes, com possibilidade de anexar qualqucr 
documento referente aquela licita9ao, e apresenta tambem todos os registros lan9ados no 
sistema daquela licita9ao, como editais, contratos e resultados.
34. Contratos provenientes de Licita9ao ou nao, serao apresentados. bem como sens 
aditamentos e a possibilidade de anexar aos registros anexos contendo o contrato assinado.
35. Permitir o acesso a informa9ao das A9oes e Programas que sao apresentados junto aos 
projetos e atividades implementadas pela Entidade. Possibilitando que as informav'oes de 
a9oes e programas sejam divulgadas por complete, ou seja, tanto as metas estabelecidas 
quantas as metas realizadas, a entidade precisa alem das informa96es do Sistema de 
Contabilidade, informal- a execu9ao dos indicadores e das metas fisicas completando assim 
as informa96es necessarias ao atendimento da lei e que serao devidamente apresentadas ao 
cidadao.
36. Perguntas frequentes sobre o orgao ou entidade e a9oes no ambito de sua competencia, 
cujo orgao/entidade devera faze-lo e mante-la constantemente atualizada. O portal ja 
disponibiliza as principals questoes referentes ao portal da transparencia e o acesso a 
informa9ao.
37. Em Atos e Publica9oes Oficiais da Entidade sao disponibilizados estes documentos 
oficiais para que possam ser localizados e baixados.
38. Possibilidade de disponibilizar outros documentos especificos as necessidades da 
Entidade.
39. Transparencia Passiva: E-SIC, possibilitando a solicita9ao do cidadao a Entidade, 
acompanhamento de sua solicita9ao via Protocolo e um gratico apresentando estes 
atendimentos pela entidade, tambem um gerenciador para a Entidade lidar com estas 
solicita9oes.

4.9 O sistema devera possuir o software de PROTOCOLO com plataforma web 
conformc especifica9oes abaixo:
1. Esse sistema devera ter por finalidade controlar e gerenciar os processos, protocolos e 
documenta9ao em geral da institui9ao. 0 sistema controlara os protocolos e seus tramites, 
com pareceres e endere9amento de arquivos, devendo possuir o gerenciamento de todos os 
documentos (decretos, oficios, etc.), um sistema de consulta facil e rapido, permitindo um 
acompanhamento detalhado dos processos, protocolos, documentos e seus autores, agrega 
tambem uma rotina de documentos em anexo (imagem) e processos possibilitando assim a 
visualiza9ao instantanea dos documentos em sen formato original.
2. O cadastro dos documentos devera ser rapido e facil, contendo informagoes que 
possibilitem seu total controle. O usuario podera cadastrar diversos tipos de documentos, 
como atas, oficios, decretos e leis, definindo seus modelos, tornando, assim, muito facil a
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confec9ao de um documento novo, ja que o sistema devera vincular o cadastro do 
documento com o arquivo em si, que, por sua vez, ficara gravado em banco de dados. O 
sistema devera proporcionar diversas op9oes de pesquisa, podendo o usuario pesquisar 
outras op9des por partes especificas do texto (conteudo do documento), visualizando o 
mesmo em destaque, isso tudo vinculado a digitaliza9ao do documento.
3. Todo protocolo, processo e/ou anexa9ao de documento cadastrada no sistema podera ser 
endere9ada, devendo permitir o cadastro do endere9amento fisico, consistir em informar a 
localiza9ao do arquivo dentro da institui9ao, sendo ele arquivado.
4. Permitir o controle de diversos usuarios com a possibilidade de gerenciar suas 
permissoes e acessos.
5. O sistema devera permitir que todo documento cadastrado seja enviado para o setor 
administrative responsavel, cada setor devera ter a op9ao de informar seu parecer e 
arquivar ou dar andamento, enviando o protocolo para um outro setor administrative, tudo 
isso a ser realizado em tempo real e com uma copia do processo em anexo. O processo de 
tramita9ao de documentos e seus pareceres deverao ser totalmente gravados para consulta e 
relatorios futures, garantindo a seguran9a e agilidade das informa9oes. Cada tipo de 
documento devera possuir um controle de tempo, para que nao seja ultrapassado o tempo 
de resposta.
6. Documentos como copias de RG, certidoes, atestados ou mesmo toda documenta9ao da 
secretaria, como leis e processes, poderao ser anexados a um protocolo, bastando que se 
informe o tipo de documento, permite anexar ao protocolo a digitaliza9ao desses 
documentos aumentando assim a integridade dessas informa9oes. Permitir um controle 
avan9ado de usuarios, com senhas e com atribui9oes de permissoes a nivel de tela e 
opera9ao.
7. Consultas locals e a distancia via web por funcionarios, assessores, bem como quaisquer 
outras pessoas dos documentos e informa9oes anexados e autorizados para consultas e 
divulga9oes.
8. O sistema devera permitir cadastro de protocolo via web, intranet ou internet, 
possibilitando o cliente em trabalhar de forma descentralizada.
9. O sistema devera permitir a tramita9ao de protocolo via web, intranet ou internet, 
facilitando a movimenta9ao dos processos e rastreamento digital ou fisico.
10. O sistema devera permitir a manuten9ao de tabelas cadastrais, piano de senhas, via 
web, intranet ou internet, facilitando o ajuste dos cadastres principals informados no ato do 
protocolo
11. O sistema devera permitir a emissao de relatorios via web do quantitativo de 
protocolos por assuntos, quantitativo das anexados realizadas
12. O sistema devera permitir o controle de log de transa9oes via web, intranet ou internet.
13. Possuir relatorio da guia de remessa do processo sendo filtrado pelo niimero de 
tramite.
14. Possuir relatorio referente aos processos, trazendo dados como: requerente e assunto.
15. Possuir relatorio que traz os tramites dos processos.
16. Possuir relatorio que torna possivel visualizar o andamento dos processos.
17. Possuir relatorio que elenca todos os documentos de cada processo, podendo ser 
gerado por assunto ou setor.
18. Possuir relatorio de controle de vencimento de tramites. vencimento de contrato, 
convenios ou notifica96es recebidas.
19. Possuir documento que atesta o recebimento de um processo, ou de um lote de 
processos.
20. Possuir relatorios que trazem os dados dos processos que foram finalizados e
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arquivados.
21. O sistema devera permitir o recebimento de protocolos e ainda devera permitir o 
encaminhamento para cada setor responsavel.
22. O sistema devera permitir o encaminhamento de varios processos selecionados para 
um determinado setor.
23. Permitir o arquivamento de arquivos anexados em formato PDF.

4.10 O sistema devera possuir o software de RECURSOS HUMANOS com 
piataforma web conforme especifica^oes abaixo:
1. Permitir a capta9ao e manuten9ao de informa9oes pessoais e funcionais de pessoal 
ativo, inativo e pensionista, registrando a evolu9ao historica;
2. Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor 
(temporarios e efetivos);
3. Permitir libera9ao das funcionalidades por usuario e com controle de acesso restrito por 
lota9ao, permitindo acesso exclusivo das informa9oes por lota9ao de acesso. para 
descentraliza9ao das atividades;
4. Garantir a disponibilidade e seguran9a das informa9oes historicas das verbas e valores 
de todos os pagamentos e descontos;
5. Permitir o cadastramento de curriculos de candidates e funcionarios;
6. Permitir a cria9ao e formata9ao de tabelas e campos para cadastro de informa9oes 
cadastrais complementares, e que o sistema disponibilize de forma automatica, telas de 
manuten9ao destas informa9oes, com possibilidade de parametrizar layouts diversos. para 
emissao de relatorios e gera9ao de arquivos;
7. Permitir o registro de atos de elogio, advertencia e puni9ao;
8. Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionarios realizando 
automaticamente a baixa na epoca e conduces devidas;
9. Possuir cadastro de beneficiaries de pensao judicial e das verbas para pagamento por 
ocasiao de ferias, 13° e folha de pagamento, com suas respectivas formulas, conforme 
determina9ao judicial;
10. Permitir o controle historico da lota9ao, inclusive de servidores cedidos, para a 
localiza9ao dos mesmos;
11. Permitir o controle das fu^oes em carater de confian9a exercida e averbada, que o 
servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do orgao, para pagamento de quintos ou 
decimos de acordo com a legisla9ao;
12. Permitir o controle do tempo de servi90 efetivo, emitir certidoes de tempo de servi9o e 
disponibilizar informa9oes para calculo e concessao aposentadoria;
13. Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lota9ao (previsto, realizado e saldo);
14. Permitir o registro e controle da promo9ao e progressao de cargos e salarios dos 
servidores;
15. Possuir rotinas que permitam administrar salarios, possibilitando reajustes globais e 
parciais;
16. Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial;
17. Permitir o controle automatico dos valores relativos aos beneficios dos dependentes, 
tais como salario familia e auxilios creche e educa9ao;
18. Permitir o controle de beneficios concedidos devido ao tempo de servi90 (anuenio, 
quinqiienio, licen9a premio, progressoes salariais e outros), com controle de prorroga9ao 
ou perda por faltas e afastamentos;
19. Permitir o calculo automatico de adicionais por tempo de servi9o e a concessao, gozo 

ou transforma9ao em abono pecuniario da licen9a-premio assiduidade;
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20. Permitir o registro e controle de convenios e emprestimos que tenham sido 
consignados em folha;
21. Permitir a inclusao de valores variaveis na folha, como os provenientes de boras 
extras, periculosidade, insalubridade, faltas, emprestimos, descontos diversos e a^oes 
judiciais;
22. Possuir rotina de calculo de beneficios tais como: Vale Transporte e Auxilio 
Alimentaqao;
23. Possuir controle dos Tomadores de serviqo, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e 
outros, integrando essas informa9oes para DIRF;
24. Permitir o controle de diversos regimes juridicos, bem como contratos de duplo 
vinculo, quanto ao acumulo de bases para IRRF, INSS e FGTS;
25. Permitir simulaqoes parciais ou totais da folha de pagamento;
26. Possuir rotina para programa9ao e calculo do Decimo Terceiro (Adto, Anual e 
Complemento Final Dezembro)
27. Possuir rotina para programa9ao e calculo de Ferias normais e coletivas
28. Possuir rotina para programa9ao e calculo de rescisoes de contrato de trabalho e 
demissoes;
29. Permitir calculo e emissao de Rescisao Complementar, a partir do lan9amento do valor 
complementar via movimento de rescisao pela competencia do pagamento, gerando 
automaticamente o registro destes valores na Ficha Financeira do mes, para integra9ao 
contabil e demais rotinas;
30. Permitir o calculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdencia), para 
admissoes do mes anterior, que chegaram com atraso para cadastramento;
31. Permitir o calculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdencia), para 
pagamento das diferenqas de meses anteriores, a serem pagas no mes da Folha Atual;
32. Permitir o calculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 
adequadamente os diversos regimes juridicos, adiantamentos, pensoes e beneficios, 
permitindo recalculos gerais, parciais ou individuals;
33. Possuir bloqueio do calculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para 
servidores com termino de contrato (Temporario/Estagio Probatorio) no mes, o qual devera 
ser rescindido ou prorrogado;
34. Apos calculo mensal fechado, nao deve permitir movimenta9oes que afetem o 
resultado do calculo ou historico mensal, mas deve permitir que um usuario autorizado 
possa abrir o calculo mensal e liberar a movimenta9ao.
35. Permitir calculo e emissao da provisao de Ferias, 13° Salario e encargos por periodo;
36. Permitir emissao de relatorio com demonstrativo da provisao, de forma analitica e 
sintetica.
37. Permitir a contabiliza9ao automatica da folha de pagamento e provisoes;
38. Manter o registro das informa9oes historicas necessarias as rotinas anuais, 13° Salario, 
rescisoes de contrato e ferias;
39. Permitir a gera9ao de informaqoes mensais para Tribunal de Contas, Fundo de 
Previdencia Municipal (GPRM), Previdencia Social (GPS), GRFC, GRRF. SEFIP/GFIP e 
CAGED
40. Permitir a gera9ao de informaqoes anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de 
Rendimentos e pagamento PIS/PASED
41. Permitir a formata9ao e emissao de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas 
com livre formataqao desses documentos pelo usuario;
42. Permitir formata9ao e gera9ao de arquivos para credito bancario;
43. Permitir utilizaqao de logotipos, figuras e formates como imagem de fundo nos
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relatorios;
44. Permitir a parametriza9ao de documentos legais e admissionais, com use de um editor 
de texto;
45. Permitir calculo de margem consignavel e impressao de declara^ao de margem 
dispomvel;
46. Permitir a disponibilidade de forma automatica no Portal da Transparencia das 
informa9oes exigidas pela Lei da Transparencia;
47. Ser compativel com e-Social, estando em pleno funcionamento perante a esta 
plataforma para o correto envio das informa^oes pertinentes ao governo federal atendendo 
todos os parametros, formatos e periodicidades legais estabelecidos por meio da Portaria 
Conjunta SEPRT/RFB/ME n° 71, de 29 de junho de 2021, bem como alteragoes por outros 
instrumentos legais da Administrate Publica vigentes.
48. Permitir a gerato e envio eletronico de arquivos vias SICAP, conforme padroes 
exigidos por meio do Anexo V da Resoluqao 88/2018 TCE/MS.
49. Permitir a emissao de relatorios de envio obrigatorio ao TCE/MS, em especial aqueles
relacionados aos Balanqos Anuais de Gestao;_____________________________________
Ato Legal e Efetividade
50. Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisites e 
outros);
51. Permitir a manutenqao do movimento de Ato Legal por servidor, independente das 
alteraqoes cadastrais do funcionario, Afastamentos e Beneflcios Fixos;
52. Permitir integraqao das altera9oes cadastrais, Afastamentos e Beneficios Fixos do 
funcionario com movimento de Ato Legal que autoriza a movimenta9ao;
53. Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e 
opqoes parametrizadas pela empresa;
54. Permitir emissao da Certidao Tempo de Serviqo com grade de Efetividade, por ano,
meses e tipo efetividade com dias por mes e total por ano, com resumo final do Tempo 
Municipal e Tempo Efetividade (Tempo Atual mais Anterior)._______________________
PPP (Perfil Profissiografico Previdenci£rio)
55. Permitir registrar os dados dos responsaveis pelas informaqoes de monitora9ao 
Biologica por penodo, mantendo historico atualizado;
56. Permitir registrar os dados dos responsaveis pelas informaqoes de monitoraqao dos 
registros Ambientais por periodo, mantendo historico atualizado;
57. Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informaqoes cadastrais, pertinentes ao 
PPP, como alteraqao de cargos, mudanqa de agente nocivo, transferencias, descriqao dos 
cargos e atividades exercidas pelo funcionario;
58. Permitir registrar e manter atualizado o historico, as tecnicas utilizadas para 
neutraliza9ao de agentes nocivos a saude.
59. Permitir registrar os exames periodicos, clmicos e complementares e manter os dados 
historicos;
60. Permitir registrar e manter atualizado o historico da exposiqao do trabalhador a fatores 
de riscos;
61. Permitir a emissao do PPP individual ou por grupo de funcionarios;
Concurso Publico
62. Permitir a realiza9ao e/ou o acompanhamento de concursos publicos para provimento 
de vagas, efetuando a avaliaqao dos candidates do concurso e indicando automaticamente a 
aprovaqao/reprovaqao e a classificaqao.
63. Cadastrar concursos: cargo, concursados por cargo, orgao solicitante, disciplinas do 
concurso e edital.
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64. Cadastrar candidates inscritos e candidates classificados: dados pessoais, dados de 
endere9amento, documentos, nota final (aprovado/reprovado), data nomea^ao, data da 
posse e edital com possibilidade de importa9ao de dados do cadastro da empresa 
organizadora do concurso.____________________________________________________
Contracheque
65. Permitir consulta e emissao do contracheque via internet, com parametriza9ao do 
servidor de acesso, defini9ao do login por funcionario e criterios para gera9ao da senha 
inicial, permitindo altera9ao da senha apos primeiro acesso;
66. Permitir lan9amentos de eventuais tipos horas extras, adicionais e outros eventos, 
mediante a homologa9ao pelo administrador;
67. Permitir procedimentos administrativos;
68. Permitir agendamento de pericias medicas;
69. Permitir visualizar a ficha funcional;
70. Permitir visualizar a ficha financeira;
71. Permitir emitir margem consignavel limitando emissoes dentro do mes;
72. Permitir verificar a autenticidade da margem consignavel;
73. Permitir visualizar e imprimir o informe de rendimentos dos anos enviados;
74. Permitir o visualizar o historico de FGTS;
75. Permitir consultar faltas;
76. Permitir consultar afastamentos;
77. Permitir registro de ponto eletronico;
78. Permitir alterar a senha de acesso sem interven9ao do administrador;
79. Permitir consulta publica a concursos/processo seletivo;
80. Permitir consulta de contribui9ao previdenciaria;
81. Permitir altera9ao cadastral com valida96es do administrador;
82. Integra9ao direta com o portal transparencia parametrizavel por evento podendo 
disponibilizar proventos, descontos e liquido;
83. Permitir solicita9oes de ferias, licenqa premio e faltas abonadas com aprova9ao do 
administrador;
84. Permitir solicita9ao de curso Extra Curricular;
85. Permitir solicita9ao de adiantamento de salario;
86. Permitir solicita9ao de adiantamento de decimo terceiro;
87. Permitir avalia9ao de desempenho;
88. Permitir controle da disponibilidade das informa9oes para consulta, por competencia e
Tipo de Calculo;____________________________________________________________
Controle de Ponto Eletronico
89. Integraqao dos cadastros com o software de folha de pagamento;
90. Permitir configurar dia de freqiiencia inicial e final;
91. Permitir configura9ao de jomadas com varios tipos, com limites de tolerancia por 
jomada;
92. Permitir configuraqao de hora extra por jornada e por vinculo;
93. Permitir configura9ao de faltas por jomada e vinculo;
94. Permitir cadastro de feriados e ponto facultative;
95. Permitir compensaqao de horas falta;
96. Possuir alem do layout portaria 1510 mais um tipo de layout de importa9ao do relogio:
97. Permitir manutenqao das batidas pelo usuario do RH;
98. Possuir exporta9ao do arquivo tratado para fiscalizaqao;
99. Permitir integra9ao dos lan9amentos do ponto (inclusao), com o movimento mensal da 
folha de pagamento sem troca de arquivos;
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100. Possuir controle de Banco de Horas parametrizavel que permita a configuraqao de 
limites (teto) para os saldos dentro do mes e no ciclo do banco;
101. Emitir relatorio de espelho de ponto e demais relatorios de controle;
102. Possibilitar lan9amentos avulsos no banco de horas, a credito ou a debito;
103. Permitir o pagamento parcial do saldo do banco de horas;
104. Ser multi-usuario com a possibilidade de descentralizaqao do tratamento pelas
gerencias;__________________________________________________
Portal Transparencia
105. Permitir informaqdes sobre o quatro de pessoal ativos e inativos
106. Demonstrar os valores recebidos (remunera^ao) com e sem detalhamento
107. Permitir consulta web
108. Devera demonstrar listagem de cargos e salaries
109. Demonstrar a relate de servidores cedidos DA e PARA a Prefeitura.
110. Permitir campo de pesquisa por nome, matricula, vinculo, por secretaria, cargo e 
centre de custo.
111. Permitir visualizaqao do contrato de trabalho quando se tratar de servidor temporario 

(contratado/convocado)
112. Devera permitir consulta por escolha de mes e ano

4.11 O sistema devera possuir o software de TRIBUTOS em plataforma desktop/web 
conforme especifica^oes abaixo:
1. Possibilitar de forma parametrizada, a sua adapta^ao integral ao estabelecido pelo 
Codigo Tributario Municipal, bem como por qualquer outro conjunto de leis ou 
normativas em vigor, de qualquer nivel, que estejam no contexto de atua9ao da soluqao;
2. Possuir o conceito de cadastro consolidado das informaqoes municipais (Cadastre Unico 
ou Geral), com identifica9ao unificada do cidadao/contribuinte e das informa9oes mantidas 
nas tabelas essenciais do SIGTM;
3. Permitir a formata9ao e/ou personaliza9ao do layout de todos os documentos oficiais, 
gerados pelo sistema, tais como: guias de recolhimento, certidoes, notifica9oes de 
lan9amento, comprovantes de quita9ao, documentos integrantes do Processo Tributario 
Administrative (PTA), Alvaras, Taxas de Localiza9ao e Licen9a, permitindo minimamente 
a sele9ao de campos integrantes, a sua disposi9ao dentro dos documentos e os objetos que 
integrarao o layout padrao;
4. Permitir a emissao em segunda via de todos os documentos oficiais;
5. Gerenciar as tabelas de controle do endereqamento e das faces de quadras legais, 
integralmente relacionadas a tabela de zonas cadastrais imobiliarias do municipio;
6. Gerenciar os indices/indexadores de correqao e/ou atualizaqao monetaria, bem como o 
controle de mudan9as de moeda;
7. Gerenciar todo conjunto de formulas relativas ao calculo dos tributos controlados pelo 
sistema, de forma parametrizada;
8. Possuir rotinas parametrizaveis de calculos gerais, parciais e individualizados, dos 
valores inerentes a obrigaqao principal e acrescimos legais, com destaque para cada item, 
aplicavel a quaisquer tributos e/ou receitas derivadas;
9. Gerenciar o calendario de dias uteis por exercicio;
10. Gerenciar as datas de vencimentos de tributos por exercicio;
11. Permitir a emissao de documentos oficiais, comprovantes de quitaqao de debitos de 
qualquer natureza;
12. Permitir a emissao do edital de convocaqao para ciencia de Notificaqao de 
Lanqamento;
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13. Permitir que a emissao do documento de Notifica9ao do Lanvamento seja feita em 
conjunto com a Guia de Recolhimento dos Tributes, em um unico documento, quando em 
cota unica;
14. Permitir a emissao de todas as Guias de Recolhimento de Tributes controlados pelo 
sistema;
15. Gerenciar as operaQdes de isenqoes, nao incidencias, imunidades, reduces de aliquota 
e de bases de calculo, para qualquer tribute e/ou receitas derivadas, possibilitando a 
emissao do relatorio de conformidade;
16. Gerenciar as operates da situa^ao cadastral mobiliaria e imobiliaria, tais come: 
ativos, inativos, baixados, dentre outras situa9oes;
17. Gerenciar as opcodes de estomos, cancelamentos, pagamentos, extin9ao, exclusao, 
parcelamentos, isen9des, suspensoes do credito tributario e lan9amentos de qualquer 
natureza;
18. Pennitir a emissao das Guias de Recolhimento com incorpora9ao de codigos de barra, 
padrao CNAB/FEBRABAN, para recebimento das mesmas pelas institutes financeiras 
arrecadadoras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
19. Gerenciar a devolu9ao de correspondencias, em fun9ao da nao localiza9ao do 
contribuinte/destinatario;
20. Permitir a cobran9a de tributes e/ou receitas derivadas, atraves de debito automatico 
em conta corrente, no domicilio bancario autorizado pelo contribuinte;
21. Gerenciar o recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas e classificar os dados da 
arrecada9ao, atraves da leitura de arquivos de dados em formato digital com layout pre- 
determinado, disponfvel a Licitante Vencedora;
22. Possuir rotina para auditoria dos valores recolhidos pelas institutes financeiras 
arrecadadoras e repassados ao Tesouro Municipal, acusando minimamente, discrepancias 
nos valores devidos e prazos de repasse;
23. Possuir rotina para conciltao manual dos documentos da arrecada9ao, a ser 
empregada nas situa9oes em que nao seja possivel a conciltao automatica dos mesmos 
atraves do sistema;
24. Possuir rotina que permita a integra9ao mediante exporta9ao de dados, para o sistema 
contabil/financeiro do municipio, atraves de arquivos em formato digital com layout 
parametrizavel. gerando automaticamente os lan9amentos contabeis da receita arrecadada 
e classificada, sem que haja a necessidade de redigita9ao;
25. Possuir emissao de etiquetas, permitindo inclusive a parametriza9ao da distribute de 
seu conteudo dentro do corpo da etiqueta;
26. Gerar na conta corrente do contribuinte, de forma consolidada, todos os lan9amentos 
efetuados, com os respectivos valores, datas de vencimento e pagamento, mesmo aqueles 
advindos de exercicios anteriores, informando em que fase da cobran9a o debito se 
enquadra (em cobran9a ou em divida ativa), permitindo a consulta parametrizada de 
extratos da posto fmanceira, destacando os acrescimos legais dos valores principals;
27. Nos extratos de posto fmanceira do contribuinte, que seja proprietario de mais de 
um imovel, assegurar que tambem sejam listados os lan9amentos e pagamentos relativos a 
cada imovel de sua propriedade;
28. Permitir o parcelamento, reparcelamento e desparcelamento de debitos de qualquer 
natureza, inclusive os inscritos em divida ativa e nao executados, com a ertao de regras 
parametrizaveis aplicadas no controle destas opera9oes, possibilitando a emissao de guias 
de recolhimento e dos termos de parcelamento, realizando a gestao integral da carteira;
29. Permitir a emissao de certidoes positivas, negativas e positivas com efeito de negativa. 
sobre os tributos controlados pelo sistema;
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30. Gerenciar a restituisao de valor cobrado a maior on indevidamente;
31. Gerenciar a destina9ao das guias de recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas 
para o domicilio do representante autorizado;
32. Permitir ao usuario pode personalizar o roteiro de atendimento ao cidadao, de forma a 
aperfei9oar a execu9ao das opera9oes inerentes ao fluxo de um determinado atendimento, 
evitando que o mesmo execute de forma aleatoria, as op9oes disponiveis nos menus da 
aplica9ao que correspondam as operaqoes inerentes ao atendimento em especffico.
33. Possuir recurso que permita em nivel dos tipos de cadastro imobiliario e mobiliario 
registrados no sistema, promover a alteraqao programada dos valores constantes dos 
atributos que compoem os referidos cadastros, utilizando filtros para seleqao;
34. Gerenciar a situaqao cadastral do imovel, permitindo a emissao de relatorio de 
conformidade;
35. Gerenciar operaqoes de englobamento e/ou parcelamento do solo;
36. Possuir rotina para a geraqao automatica e parametrizada do lanqamento do IPTU, 
prevendo a possibilidade de, na emissao da guia de recolhimento, incluir valores de outros 
tributos;
37. Permitir simula9oes parametrizadas dos lanqamentos do IPTU aplicadas a todo o 
municipio ou a uma regiao territorial especifica;
38. Gerenciar tabelas parametrizaveis de valores e aliquotas para calculo do IPTU, em 
conformidade com a planta de valores do municipio;
39. Permitir a emissao do edital de convocaqao para ciencia da cobranqa de Contribuiqao 
de Melhoria;
40. Permitir a emissao da certidao de valor venal do imovel;
41. Atender integralmente ao estatuido na resoluqao IBGE/CONCLA N° 01 de 25/06/1998 
atualizada pela resoluqao CONCLA N° 07 de 16/12/2002 que preve o detalhamento do 
CNAE (Codigo de Classificaqao Nacional de Atividades Economicas);
42. Gerenciar o vinculo entre os CNAES com as Atividades Municipal;
43. Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando 
destacar a atividade principal e as secundarias.
44. Possuir tabelas parametrizaveis com as atividades economicas, estruturadas por 
codigo, grupos, parametros para calculo e lanqamento dos tributos em cada atividade 
economica;
45. Gerenciar o contador responsavel por uma empresa;
46. Gerenciar as operaqoes de enquadramentos e dez enquadramentos de microempresas e 
empresas de pequeno porte;
47. Gerenciar as tabelas parametrizaveis de valores e aliquotas para calculo do ISSQN;
48. Permitir o calculo automatico do ISSQN fixo, levando em conta periodos 
proporcionais e tabelas com faixas de valores por atividades ou grupo de atividades de 
qualquer natureza, prevendo tambem descontos parametrizaveis;
49. Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para calculo do valor do imposto 
conforme seja fixo ou variavel;
50. Permitir a emissao de alvaras, bem como a gestao de sua vigencia;
51. Permitir o processamento de todos os arquivos da RECEITA FEDERAL denominados 
PGDAS-D, importando as declaraqoes de faturamento que as empresas prestam para a 
RECEITA FEDERAL.
52. Permitir o cruzamento de informaqoes obtidas atraves do processamento dos arquivos 
da RECEITA FEDERAL/PGDAS-D
53. Gerenciar o processo de autorizaqao para utilizaqao de documentos fiscais;
54. Possibilitar que na execuqao da operaqao de transferencia de propriedade do imovel e
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gera9ao da guia de recolhimento do ITBI, seja informada a existencia de debito do 
imovel, inclusive aqueles inscritos em divida ativa ou em execu^ao fiscal;
55. Permitir o calculo automatico do ITBI com base em tabelas parametrizaveis de valores 
e aliquotas;
56. Gerenciar a averba9ao/transferencia de imoveis;
57. Possibilitar o calculo, lan9amento e a emissao de Guias de recolhimento, referentes a 
taxas de poder de policia e servi9o;
58. Possuir tabelas parametrizaveis de valores, que permitam o calculo automatico de 
qualquer taxa controlada pelo sistema;
59. Permitir a emissao do livro de divida ativa, contendo os documentos que 
correspondam aos termos de abertura, encerramento e fundamenta9ao legal;
60. Possuir rotina parametrizavel, que permita a inscriqao em divida ativa dos tributos 
e/ou receitas derivadas vencidas e nao pagas registradas na conta corrente fiscal;
61. Gerenciar as a9oes de cobran9a dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou nao apos 
a inscriqao em divida ativa;
62. Permitir a emissao parametrizada da notifica9ao de inscr^ao dos debitos do 
contribuinte em divida ativa e da certidao de divida ativa do contribuinte, que compora o 
processo de ajuizamento;
63. Possibilitar a emissao parametrizada da certidao de peti9ao para ajuizamento dos 
debitos de contribuinte inscritos em divida ativa;
64. Gerenciar as operaqoes referentes aos tramites dos processos de ajuizamento de 
debitos, permitindo a vinculaqao da certidao de petiqao a um procurador responsavel, 
registrado no cadastro de procuradores;
65. Permitir a elaboraqao e a execu9ao de programaqao de cobran9a de forma 
parametrizada, a partir das informaqoes recebidas da conta corrente fiscal, sendo possivel 
programar a emissao das notifica9oes ou avisos de cobran9a e guias de recolhimento, 
considerando minimamente os seguintes parametros: o montante dos valores e a situaqao 
do debito, os periodos de vencimento e a regiao de localizaqao;
66. Gerenciar os Processos Tributarios Administrativos (PTA), possibilitando o controle e 
a emissao de autos de infra9ao e notifica9ao fiscal, iinposi9ao de multa, termo de 
apreensao, termo de ocorrencia, termo de intimaqao, termo de registro de denuncia, termo 
de arbitramento, termo de suspensao da a9ao fiscal, termo de reativa9ao da 3930 fiscal, 
termo de cancelamento da 3930 fiscal, tenno de protocolo de entrega de documentos e 
termos de inicio e encerramento da 3930 fiscal;
67. Demonstrativo analitico dos valores calculados para lan9amento dos debitos;
68. Demonstrativo analitico de valores de debitos lan9ados;
69. Demonstrativo analitico de debitos vencidos e a veneer;
70. Demonstrativo analitico de debitos por contribuinte detalhado por tributo num 
determinado periodo;
71. Demonstrativo sintetico de debitos por tipo de cadastro, divida e tributo;
72. Demonstrativo analitico de debitos prescritos e a prescrever;
73. Demonstrativo analitico de previsao da receita;
74. Demonstrativo analitico de cadastro sem lan9amentos de debito;
75. Demonstrativo analitico e sintetico dos maiores devedores por atividade;
76. Demonstrativo analitico de isen9ao de debitos;
77. Planta de Valores;
78. Demonstrativo analitico e sintetico de pagamentos, cancelamentos, estornos e 
reabilita9oes de debitos num determinado periodo;
79. Demonstrativo analitico de pagamentos por empresa;
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80. Demonstrativo sintetico do quantitativo e valor das guias de recolhimento emitidas por 
tributo num determinado periodo;
81. Demonstrativo sintetico do quantitativo de certidoes por tipo emitidas num 
determinado periodo;
82. Demonstrativos analiticos de movimento economico;
83. Demonstrativos analiticos de operates de parcelamentos e reparcelamentos num 
determinado periodo;
84. Demonstrativo sintetico de resumo da arrecada9ao por periodo e tipo de tributo;
85. Demonstrativo analitico e sintetico da arrecada^ao, por institui^ao fmanceira 
arrecadadora, por atividade, por regiao, por unidade cadastral e contribuinte unico, num 
determinado periodo;
86. Demonstrativo analitico da discrepancia entre os valores arrecadados e os valores 
lan9ados;
87. Demonstrativo analitico das notifica9oes devolvidas pela nao localiza9ao do 
contribuinte/destinatario;
88. Demonstrativo analitico e sintetico da situa9ao das notifica9oes emitidas;
89. Demonstrativo analitico de reten9oes de imposto na fonte por empresa;
90. Demonstrativo sintetico por atividade e exercicio;
91. Demonstrativo analitico e sintetico dos maiores pagadores por atividade;
92. Demonstrativo sintetico das parcelas arrecadadas por tributo e mes num determinado 
exercicio;
93. Demonstrativo sintetico dos valores lan9ados, arrecadados e debitos por divida e 
tributo num determinado exercicio e regiao;
94. Demonstrativo sintetico de debitos por situa9ao do debito e mes num determinado 
exercicio e regiao;
95. Demonstrativo sintetico de faixa de valores arrecadados num determinado exercicio;
96. Demonstrativo analitico das guias de recolhimento por situa9ao num determinado 
periodo;
97. Demonstrativo analitico dos debitos inscritos e/ou ajuizados por livro de inscri9ao.
98. Permitir que a constru9ao do layout e a sele9ao de registros nas opera9oes de gera9ao 
de etiquetas sejam parametrizadas e esteja vinculado aos atributos que compoem os 
cadastres mobiliario e imobiliario, bem como a gera9ao das mesmas, poder estar vinculada 
as rotinas de notifica9ao de cobran9a e lan9amentos de debitos.
99. Permitir que a constoupao do layout e a sele9ao de registros nas opera9oes de gera9ao 
de malas diretas sejam parametrizadas e esteja vinculada aos atributos que compoem os 
cadastres mobiliario e imobiliario.
100. Possibilitar a consolida9ao das informa9oes, pertinentes ao resultado da gestao da 
arrecada9ao do Municipio, nas suas diversas areas abrangidas, auxiliando o processo 
decisorio.
101. Devera permitir a cria9ao filtros de sele9ao parametrizaveis, aplicaveis aos atributos 
que compoem a consulta;
102. Devera permitir administrar as restr^oes de acesso dos usuarios as consultas;
103. Devera possibilitar ao usuario que o mesmo altere dinamicamente o layout de 
exibi9ao e impressao, realizando agrupamentos e filtros, baseando-se nos atributos 
disponiveis para consulta, possibilitando ainda, a gera9ao dinamica de graficos a partir dos 
resultados apurados, permitindo ao usuario definir o estilo de apresenta9ao dos mesmos;
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Modulo Peticionamento Eletronico
1. Permitir a gerasao de arquivos de pet^des iniciais e de certidoes de divida ativa 
assinadas digitalmente de acordos com os layouts do tribunal de justi9a;
2. Permitir a geratpao de arquivos com peti^des intermediarias assinadas digitalmente;
3. Permitir o envio automatico de peti9des iniciais e intermediarias para o sistema do 
Tribunal de Just^a do Estado de Mato Grosso do Sul atraves do webservice;
4. Permitir a gera9ao de pet^des de suspensao, cancelamento e reativa9ao em lote e que 
sejam automatizados os envios das mesmas, assinadas digitalmente, junto ao tribunal de 
justi9a via peticionamento intermediario;
5. Permitir a conferencia dos documentos digitais antes do envio ao tribunal de justi9a;
6. Permitir a atualiza9ao dos valores das certidoes e peti9des iniciais de acordo com uma 
data a ser informada;
7. Permitir a visualiza9ao/altera9ao do codigo sequencial de envio dos ajuizamentos junto 
ao tribunal de justi9a;
8. Permitir a consulta de todos os processos a serem enviados ao tribunal de justi9a onde 
haja a possibilidade de filtrar pela area e/ou tipo de processo, pelo numero do processo 
interno, pela situa9ao a qual o processo se encontra, pelo numero da certidao de divida 
ativa, pela data de gera9ao dos processos, pelo nome e/ou codigo do executado.
9. Permitir o armazenamento dos arquivos de retorno dos processos disponibilizados pelo 
Tribunal de Just^a do Estado de Mato Grosso do Sul.
10. Permitir controle detalhado de todos os processos judiciais em que a Prefeitura 
Municipal e parte, com registro de dados: das partes do processo; das certidoes de divida 
ativa utilizadas; das cita9oes realizadas; das despesas incorridas no curso do processo; das 
garantias apresentadas; das penhoras realizadas; dos leiloes realizados e dos recursos 
apresentados.
11. Permitir Analise automatica do preenchimento ou nao de todos os campos do cadastro 
do contribuinte que sao necessaries para que a parte do processo de execu9ao esteja 
devidamente qualificada antes da gera9ao da peti9ao inicial e da certidao de divida ativa.
12. Permitir controle da situa9ao das dividas que sao objeto das execu9oes fiscais, 
possibilitando a verifica9ao de quais processos contem dividas totalmente em aberto, que 
possuem dividas parcelas e quais tern dividas ja quitadas;
13. Permitir o controle de prazos processuais com aviso de proximidade do termino do 
prazo para a realiza9ao de um ato processual;
14. Permitir o controle do prazo para prescri9ao da divida ajuizada em 3930 de execu9ao 
fiscal, com aviso do tempo restante para o seu termino.
15. Permitir o controle de intima9oes recebidas nos processos judiciais em aberto, 
diferenciado aquelas cujo prazo para resposta ja foi iniciado, daquelas que foram enviadas 
para ciencia da parte contraria.
16. Permitir o annazenamento de diferentes arquivos relacionados ao processo: arquivos 
gerados por meio do sistema, arquivos recebidos do Tribunal de Just^a do Estado de Mato 
Grosso do Sul e arquivos resultantes da digitaliza9ao de documentos fisicos.
17. Permitir o registro de todas as altera9oes realizadas no cadastro do processo no 
sistema, com indica9ao do usuario responsavel pela altera9ao, da data e bora em que a 
altera9ao foi realizada e da informa9ao alterada.

Modulo Fiscalizaqao
1. Gerenciar os Processos Tributarios Administrativos (PTA), possibilitando o controle e a 
emissao de Termo de Inicio, autos de infra9ao, Termo de Intima9ao, Termo de apreensao
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de documento, impos^ao de multa, termo de encerramento e o controle de entrega e 
devolu^ao de documentos;
2. Permitir a Escritura^ao automatica de tomador de servi90 a partir das notas fiscais 
emitidas;
3. Permitir a Gera^ao de Guias de Recolhimento para as Notas e Escritura^oes pendente de 
emissao de Guias;
4. Permitir a configura^ao da lista de Service de Acordo com a lei municipal de modo que 
o sistema defma automaticamente o local onde o ISSQN e devido durante a emissao de 
nota eletronica.
5. Permitir configurar a lista de servi90 informando se e permitido ou nao reten9ao do 
imposto na emissao da nota fiscal eletronica;
6. Permitir o cruzamento dos valores pagos atraves da DAS do Simples Nacional com os 
valores de ISSQN apurado na emissao da nota fiscal eletronica, com op9ao para emitir 
avisos atraves do sistema de ISSQN Eletronico;
7. Permitir o cruzamento das escritura9oes de tomadores e prestadores para detectar 
inconsistencia entre essas declara9oes com op9ao para emitir avisos atraves do sistema de 
ISSQN Eletronico;
8. Permitir gerar avisos atraves do sistema de ISS eletronico, dos contribuintes pendente 
de escritura9ao de guias de servi9os tornados e de notas pendente de gera9ao de guias;
Modulo Valor Adicionado Fiscal
1. Permitir gestao de controle, contendo mecanismos de controle do Valor Adicionado 
Fiscal;
2. Permitir que a fiscaIiza9ao da prefeitura acompanhe as informa9oes fornecidas pelas 
empresas enquadradas no regime periodico de Apura9ao 
enquadradas no Simples Nacional, atraves das importa96es de arquivos.
3. Permitir o Recebimentos dos arquivos Pre Formatado da GIAs via upload ;
4. Permitir Analise dos Movimentos das CFOPs;
5. Permite Cruzamentos das Escritura9oes de produtor rural com os codigos 1.1, 1.2 e 1.3 
da DIPAM-B da GIAs;
6. Possuir relatorios comparativos entre valores de exerdcio diferentes;
7. Pennitir a importa9ao dos arquivos dos valores adicionados provisorios e definitives 
fornecidos pela SEFAZ-SP;
8. Permitir a importa9ao do arquivo com os cadastres dos contribuintes fornecido pela 
SEFAZ-SP
9. Permitir a importa9ao dos arquivos DAS e DEFIS do Simples Nacional;
10. Permitir detalhamento dos codigos da GIAs para visualizar a apura9ao do valor 
adicionado por contribuinte;
11. Permitir o detalhamento dos valores importado atraves dos arquivos DAS e DEFIS 
para visualiza9ao do Valor Adicionado Fiscal;
12. Permitir a notifica9ao de Contribuintes, via email e tambem por notifica9ao impressa 
dos contribuintes que nao entregaram a GIA.
13. Permitir o controle dos arquivos processados no sistema.
14. Possuir relatorios que gerencias dos faturamentos dos contribuintes do munidpio.
15. Permitir a impressao dos recibos de entrega de GIAs
16. Permitir a consulta dos meses com GIA transmitidas e Nao Transmitidas;

RPA e pelas empresas

4.12 O sistema devera possuir o PORTAL DO CONTRIBUINTE de forma web 
conforme especifica9oes abaixo:
1. Permitir a emissao de segunda via de carnes/Guias via Internet;
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2. Permitir a Emissao de Guia de ITBI de imoveis urbanos e imoveis rural pela Internet 
pelos cartorios cadastrados. Na emissao da guia de ITBI, tanto dos imoveis urbano como 
dos imoveis rural, o sistema devera buscar automaticamente as informa^oes de areas e 
valores venais;
3. Permitir a Emissao de Certidao negativa, positiva com efeito negative dos cadastres 
imobiliario, imobiliario rural, mobiliario e pelo cadastre unico de contribuintes;
4. Permitir a Emissao de guias com uma ou mais parcelas das dividas dos cadastres 
imobiliarios, imobiliario rural, mobiliario e tambem atraves cadastro unico de 
contribuintes;
5. Permitir a Emissao de demonstrative onde consta os valores lan^ados, pages, em aberto, 
os valores atualizados quando vencidos, parcelas canceladas dos cadastres imobiliarios, 
imobiliario rural, mobiliario e tambem atraves cadastro unico de contribuintes;
6. Permitir a emissao de listagem de debitos dos cadastres imobiliarios, imobiliario rural, 
mobiliario e pelo cadastro unico de contribuintes;
7. Permitir a emissao de guias para recolhimento, com op9ao de incluir uma ou mais 
parcelas dos lan^amentos dos cadastres imobiliarios, imobiliario rural, mobiliario e pelo 
cadastro unico de contribuintes;
8. Permitir a consulta de dados cadastrais dos imoveis e empresas;
9. Permitir a emissao do Alvara de Localiza9ao e Funcionamento ou Alvara de Licen9a e 
Funcionamento.

4.13 O sistema devera possuir o modulo ISS ELETRONICO - NOTA FISCAL 
ELETRONICA de forma web conforme especifica9oes abaixo:
1. Solu9ao online, utilizando plataforma web, executando em ambiente da Administra9ao 
Piiblica Municipal, totalmente integrada em tempo real com sistema de tributes
2. O banco de dados devera ficar hospedado no Municipio para maior seguran9a e dominie 
das informa9oes
3. Seguir o padrao ABRASF versao 2.01
4. Permitir o acesso a solu9ao online atraves de certificados digitais A1 ou A3 e com 
usuario e senha
5. Permitir o envio de avisos e notifica9oes on-line aos contribuintes
6. Permitir a inclusao de links na tela de abertura do sistema
7. Permitir a inclusao de texto personalizado na tela de abertura do sistema
8. Possuir solu9ao Web Service que permita a integra9ao com os sistemas proprios dos 
contribuintes. Funcionalidades disponiveis: Gera9ao de NFS-e, Recep9ao e Processamento 
de Lote de RPS, Enviar Lote de RPS Sincrono, Cancelamento de NFS-e, Substitute de 
NFS-e, Consulta de NFS-e por RPS, Consulta de Lote de RPS, Consulta de NFS-e por 
Servi9os Prestados, Consulta de NFS-e por serv^os tornados ou intermediados e Consulta 
por Faixa de NFS-e
9. Permitir o cadastro automatico do tomador de servt dentro proprio tela de emissao de 
nota, sem que seja necessario fecha-la
10. Possuir mecanismo de consulta de tomador cadastrado dentro da tela de emissao de 
nota
11. Permitir a vinculaqao das notas fiscais eletronica com a obra quando o servt for 
relacionado a construqao civil
12. Possuir configuraqao para permitir ou nao dedu9ao da base de calculo com limite, 
desconto condicional e incondicional
13. Permitir consulta das notas fiscais por tomador, data de emissao, status, Item da lista 
de servi9o
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14. Permitir a impressao das notas por faixa de numero de nota e por limite da data de 
emissao
15. Permitir a gera^ao de XML das notas fiscais individuals ou por lote
16. Permitir a altera9ao dos label das telas do sistema e tambem as cores para melhor se 
adaptar as necessidades da prefeitura
17. Possuir mecanismo para enquadrar automaticamente o contribuinte optante pelo 
simples nacional na sua aliquota
18. Possuir mecanismo para impedir que o contribuinte imprima uma nota avulsa sem que 
o imposto esteja pago
19. Possuir credenciamento via internet para contribuintes que emite nota fiscal avulsa 
eletronica, nota fiscal convencional eletronica, contribuintes de outro municipio e de 
graficas.
20. A Administra^ao Publica Municipal apenas autoriza o credenciamento mediante 
apresenta^ao de documentos
21. Possuir solu^ao online para consulta de autenticidade de notas, de prestadores de 
service, de RPS, de AIDF, de Lotes de RPS, da lista de serviqo e suas aliquotas e a 
emissao do Recibo de Reten9ao de ISSQN
22. Apresenta9ao da quantidade de NFS-e emitidas e dos contribuintes autorizados a 
emitir no site da Administra9ao Publica
23. Gera9ao de logs de acesso
24. Permitir a visualizaqao dos dados cadastrais do contribuinte
25. Permitir a criaqao de novos usuarios e a vincula9ao ao contribuinte com controle de 
permissdes de todas as op9oes do sistema
26. Possuir op9oes para consultar, imprimir, enviar via e-mail, emitir, cancelar e substituir 
Nota Fiscal de Serv^os eletronica (NFS-e) via internet
27. Permitir o cancelamento e substitui9ao de nota fiscal eletronica avulsa e convencional, 
mesmo que o imposto da nota esteja pago, e deixar o valor desse imposto como credito na 
proxima gera9ao da guia
28. Possuir consulta dos creditos originados de cancelamento ou substitui9ao de notas 
fiscais eletronicas
29. Permitir a gera9ao de guias por sele9ao de notas fiscais, podendo ser parcial ou total, 
sem que o movimento economico esteja fechado
30. Permitir consulta das guias geradas por status, pago. aberto e cancelado
31. Permitir estorno das guias geradas
32. Possuir op9ao para enviar o XML da nota assinada digitalmente com certificado 
digital
33. Possuir parametros para definir o prazo em dias para cancelamento e substitui9ao da 
nota, apos a data de emissao
34. Possuir parametros para definir o prazo em dias para transferencia do XML das RPS. e 
tambem do cadastramento manual de RPS
35. Permitir a declara9ao de institui9oes fmanceiras, declara9ao de tomador e declara9ao 
de prestador (completa e simplificada)
36. Pennitir declara9oes complementares
37. Permitir que o tomador de serviqo importa automaticamente, todas as notas fiscais de 
serviqos que ele recebeu, e que os prestadores ja declararam no sistema
38. Cria9ao do Plano Geral de Contas comentado atraves do modulo DES-IF
39. Importa9ao de arquivos da DES-IF (versao 2.2).
40. Consulta e gera9ao de guias de recolhimento de ISS com calculo de multa. juros e 
corre9oes de acordo com as configuraqoes do municipio.
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41. As guias de ISSQN nao paga durante o exercicio devera ser incluida aulomaticamente 
na gera^ao dos livros da divida ativa
42. Permitir a gera^ao de guias no padrao arrecada^ao e padrao ficha de compensa^ao de 
acordo com o layout da FEBRABAN
43. Permitir a disponibiliza^ao de varios convenios, para o contribuinte escolher na 
emissao de boletos/guias de recolhimento
44. A guia de ISSQN inscrita em divida ativa devera ficar disponivel em tempo real para o 
para execute judicial no controle de ajuizamento do sistema de tributes
45. Possuir rotina para controle automatico dos impostos de contribuintes MEI, ISSQN 
Estimativa e ISSQN Fixo e Optantes do simples Nacional
46. GeraQao do Livro Fiscal
47. Consulta e cadastro de tomadores de servi9o
48. Consulta e solicitai^ao de AIDF
49. Emissao de relatorio de movimento economico
50. Possuir manual de todos os modulos e funcionalidades do sistema.
51. Emissao de Taxas, Impostos e outros via web.
52. Emissao de Certidoes Negativas on-line.

4.14 O sistema devera possuir o modulo RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO de 
forma web conforme especifica^des abaixo:
1. Possuir modulo para recadastramento imobiliario via tablet;
2. Permitir a sincroniza9ao dos dados do cadastro imobiliario do municipio para o tablet 
via WebService;
3. Permitir a sincroniza9ao dos dados recadastra no tablet com o cadastro imobiliario do 
municipio atraves de WebService;
4. Permitir a visualiza9ao dos cadastres recadastrados e nao recadastrados;
5. Permitir o recadastramento das novas areas edificadas e altera9oes e todas suas 
caracteristicas;
6. Permitir o recadastramento de endere90 de correspondencia
7. Permitir informar historicos e fotos do imovel
8. Permitir o sincronismo das informa9oes pela rede local ou pela web;

4.15 O sistema devera possuir o modulo B.I de forma web conforme especifica9oes 
abaixo:
1. Permitir a integra9ao de dados de forma automatica com os sistemas de Gestao 
Contabil, Gestao de Frotas, Gestao de Folha de Pagamento, Gestao de Recursos Humanos, 
Gestao Tributaria.
2. Possuir paineis e graficos interativos para analise de dados e informa9oes para auxilio 
nas tomadas de decisao.
3. Permitir uso do aplicativo via Web Browser com os seguintes navegadores Google 
Chrome (versao 2.1 ou superior), Mozilla Firefox (versao 1.1 ou superior), Microsoft 
Internet Explorer (versao 8 ou superior), Safari (versao 6 ou superior).
4. Possuir atalhos para visualiza9ao rapida das informa96es referentes as fontes de dados 
de cada relatorio
5. Permitir Indicadores Financeiros com dashboards que viabilizem as disponibilidades das 
contas e suas fontes, apresentando os Resultados financeiros com seus comprometimentos 
de deficit ou superavit.
6. Permitir Indicadores Pessoal, com situa9ao dos trabalhadores e seu comprometimentos 
com a despesa em rela9ao a receita corrente, apresentando seu percentual do limite
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prudencial.
T.Permitir Indicadores da Divida Ativa, apresentando a situate da di'vida inscrita, sua 
rela^ao com a receita or^ada.
S.Permitir Indicadores da Di'vida Fundada, apresentando a situaQao da divida, em rela^ao 
com a receita coiTente liquida.
Q.Permitir Indicadores de Ouvidoria, apresentando a quantidade de ocorrencias, tempo 
medio, grafico evolutivo mensal, ranking de departamentos e assuntos.
10.Aplica9oes no ensino e saude, com evolu^ao do indice em graficos, percentual aplicada 
e acumulada.
11 .Gestao da Execu^ao Or^amentaria, recursos proprios livres de suas dedu^oes 
obrigatorias com a despesa, gestao da despesa em todos os niveis, evolu9ao da Receita 
Arrecadada com graficos de evolu9ao prevista e realizada mensalmente
12. Gestao da Execu9ao Or9amentaria com gestao dos Saldos das Fichas de despesa 
atualizada.
13. Gestao de empenhos a pagar com op9oes de filtros por periodo, fornecedores, 
categoria, tipo empenho, tipo ficha e fonte de recurso.
14. Gestao dos restos a pagar com op9oes de filtros por periodo, fornecedor, categoria, 
funcional e local.
15. Graficos comparativos da despesa licitada e nao licitada (materiais e serv^os). 
empenhado, liquidado e pago.
16. Graficos da evolu9ao da despesa com o pessoal, com listagem ultimos 12 meses.
17. Grafico da evolu9ao da despesa com Horas Extras, com listagem ultimos 12 meses.
18. Grafico da evolu9ao da despesa com Gratifica9oes, com listagem ultimos 12 meses.
19. Grafico com Ranking de Horas Extras por funcionario, com listagem ultimos 12 meses.
20. Grafico com Ranking de Gratifica9oes por funcionario, com listagem ultimos 12 
meses.
21. Grafico com as licita9oes realizadas, por suas modalidades com previsto e realizado, 
com op9oes de filtros por periodo
22. Gestao completa do Estoque, com posicionamento on-line, de suas quantidades, 
movimenta9oes e financeiro.
23. Gestao de Frotas com graficos de abastecimentos e resumo por orgao e poder.

4.16 O sistema devera possuir o modulo CONTROLE INTERNO com plataforma 
web conforme especifica96es abaixo:
1. O Sistema de Controle Interno devera produzir relatorios exigidos pelos Tribunals de 
Contas Estaduais e auxiliar as atividades de fiscaliza9ao e orienta9ao da Controladoria 
Municipal. O Sistema de Controle Interno Municipal, juntamente com o controle externo 
exercido pelos Tribunals de Contas podera auxiliar a respectiva Camara Municipal na 
fiscaliza9ao do cumprimento das normas legais, especialmente as da Lei Complementar n° 
101/00 - a LRF, devera ainda permitir:
2. Realizar levantamentos de funcionamento dos diversos setores da administra9ao
3. Realizar levantamento de dados estatisticos da situa9ao economico financeira desdc a 
arrecada9ao municipal ate a elabora9ao dos balan90s
4. As principais op9oes do sistema devera ser:
5. Parametros: cadastramento de usuarios e funcionalidades do sistema
6. Cadastros: manuten9ao dos cadastros basicos de assuntos, unidades responsaveis e 
niveis de informa9ao
7. Avalia9ao: manuten9ao de questionario, programa9ao de serv^os e impressao de 
relatorios
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8. Auditorial manuteiKpao de itens, programa9ao de serv^os e impressao de relatorios
9. Dados: levantamento das quantifica9oes disponiveis que se constituem em base para o 
conhecimento da realidade em sistemas de contabilidade, arrecada9ao e pessoal 
compativeis com o da empresa
10. O sistema devera ser totalmente parametrizavel, visando adaptar-se as situa9oes e 
peculiaridade de cada usuario, com rela9ao a:
11. Usuarios: livre cadastramento de usuarios e permissoes de acordo com as unidades 
responsaveis
12. Avalia9ao: inclusao, exclusao e altera9ao a qualquer momento de quesitos a serem 
utilizados na avalia9ao por assuntos e unidades
13. Auditorial inclusao, exclusao e altera9ao a qualquer momento de itens a serem 
examinados nas verifica96es, por assuntos e unidades
14. Niveis: o cadastramento de m'veis para as avalia9oes e auditorias, devera permitir a 
gera9ao de relatorios so de determinado m'vel, por assuntos, unidades responsaveis e ainda 
so as irregularidades constatadas com respectivas recomenda9oes ou completo.

4.17 O sistema devera possuir o modulo CONTROLE DE CEMITERIO com 
plataforma web conforme especifica9oes abaixo:

1. O Sistema de Cemiterio Municipal devera ter a finalidade de controlar e gerenciar os 
cemiterios. Realizar o controle dos terrenes, obitos, sepultamentos, transferencia de 
ossada e o total controle das exuma9oes de cadaveres. E ter tambem um sofisticado 
controle estatistico e relatorio que possibilitam o total gerenciamento do cemiterio. O 
sistema de consulta devera ser simples e objetivo, tornando rapido e precise a obten9ao 
das informa9oes:

2. Do cadastramento dos terrenos: possuir um grande numero de dados cadastrais que 
possibilitam um completo controle dos terrenos do cemiterio. Devera ter nesse cadastre 
informa9oes sobre sua localiza9ao e todas as caracteristicas fisicas, inclusive com lotos 
laterals e frontais;

3. No controle de obitos devera permitir o cadastre dos obitos, mesmo se o sepultamento 
relacionado a esse obito nao tenha sido realizado em um cemiterio da cidade. Nesse 
controle devera ter as informa9oes referentes aos dados do cartorio que emitiu o obito e 
tambem de todos os dados emitidos pelo medico e hospital que atestou o obito

4. O controle de sepultamento ter as informa9oes desde o velorio ate o sepultamento. 
Todas as informa9oes referentes ao local onde o corpo foi velado, a funeraria 
responsavel e a localiza9ao do sepultamento serao tratadas nesse controle

5. O controle da transferencia devera ser simples e objetivo. O sistema devera controlar 
tanto as transferencias de terrenos como as de gavetas. Todos os historicos das 
transferencias serao gravados para consultas futuras;

6. Todas as exuma9oes deverao ser controladas no sistema. Durante o cadastro de uma 
exuma9ao o usuario tern a possibilidade de informar os responsaveis, o funcionario que 
realizou a exuma9ao e tambem o motive. Todo o historico das exuma9oes devera ser 
gravado para consultas futuras

7. O controle estatistico devera ser realizado sobre os dados cadastrais informados no 
controle de terrenos, obitos e sepultamentos. Todos os relatorios estatisticos deverao ter 
a op9ao de visualiza9ao e impressao em graficos e em textos

8. Permitir um controle avan9ado de usuarios, com senhas e com atribui9oes de 
permissoes a m'vel de tela e opera9ao.

9. Permitir a consulta via WEB dos sepultamentos do banco de dados do modulo 
cemiterio;
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FASE DE IMPLANTACAO, MANUTEN^AO, TREINAMENTO E 
SUPORTE TECNICO
5.1 Os dados que compoem as bases de informaqoes do exercicio atual deverao ser 
convertidos para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do 
certame.
5.2 A Prefeitura nao fornecera as estruturas dos dados a serem convertidos. O licitante 
vencedor devera realizar engenharia reversa para obter os dados a partir das bases atuais 
que sao utilizadas. Esses dados serao disponibilizados imediatamente apos a assinatura de 
contrato ou a criterio da contratante.
5.3 O sistema devera integrar os modules, proporcionando aos profissionais responsaveis 
administrar os serviqos oferecidos pela Prefeitura de maneira centralizada, alem de 
agilizar e melhorar todo o processo.
5.4 A implantaqao dos programas devera ser no prazo maximo de 90 (noventa) dias, ja 
com as bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados a 
legislaqao do Municipio.
5.5 Simultaneamente a implantaqao dos programas, devera ser feito o treinamento dos 
servidores, demonstrando a funcionalidade do programa, seus recursos e limitaqoes.
5.6 A contratada devera dar suporte tecnico atraves de central de atendimento ao cliente 
especializada da empresa licitante, com tecnicos habilitados com o objetivo de esclarecer 
duvidas que possam surgir durante a operaqao e utilizaqao do Sistema. Esse atendimento. 
quando necessario, devera ser feito por telefone, fac-simile, ou atraves de serviqos de 
suporte remote;
5.7 Suporte ‘‘in loco”, quando for o caso e durante a vigencia contratual;
5.8 A Prefeitura tambem podera solicitar sem custos, em qualquer tempo dentro do 
pen'odo contratual, treinamentos quantas vezes forem necessarios para p perfeito 
entendimento do usuario, desde que este comprove conhecimento basico para operar 
computadores e ter conhecimento tecnico para a funqao automatizada pelos sistemas.

6 - DEMONSTRACAO DO SISTEMA
6.1 A licitante melhor classificada sera submetida a uma apresentaqao dos sistemas a ser 
realizada em data e local a serem divulgados pelo Pregoeiro na sessao publica, a fim de 
comprovar que atende os itens exigidos no presente Termo de Referencia antes da 
assinatura do contrato.
6.2 A apresentaqao de qualificaqao sera realizada por uma equipe tecnica da licitante 
melhor classificada, a qual devera realiza-la em equipamento proprio e devendo a 
Prefeitura Municipal fornecer o acesso a internet.
6.3 Deverao ser apresentadas as funcionalidades do sistema proposto, conforme 
especificaqoes deste Termo de Referencia, devendo ser obrigatoriamente o sistema 
proposto, incluindo banco de dados e demais recursos operacionais exigidos na 
apresentaqao, para que haja condiqoes reals de ambiente de produqao e possibilitando a 
correta avaliaqao tecnica da comissao de licitaqao.
6.4 Somente participara da fase de demonstraqao a empresa vencedora da etapa de lance e 
devidamente habilitada, permitida a qualquer licitante ja credenciada o acompanhamento, 
sendo vedada qualquer manifestaqao verbal e captura de imagens, que cabe 
exclusivamente a Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti - MS.
6.5 A realizaqao da apresentaqao do sistema limitar-se-a somente a licitante classificada 
em primeiro lugar. Apenas se convocara as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificaqao, caso a licitante detentora da melhor proposta seja desclassificada pelo nao

5
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atendimento aos requisites aferidos pela Comissao de Avaliaqao.
6.6 A apresenta^ao devera ocorrer de forma dinamica e respeitados os horarios estipulados 
pela Comissao de Avalia^ao para o imcio e termino, podendo estender-se por mais de um 
dia, hipotese em que o pregoeiro divulgara a data de continuidade dos trabalhos, podendo 
ser o dia imediatamente posterior.
6.7 A Comissao utilizar-se-a de criterios objetivos para o julgamento dos requisites a 
serem demonstrados, podendo, a qualquer memento da sessao de avalia^ao, eventuais 
questionamentos acerca do objeto demonstrado.
6.8 A Comissao ira emitir um relatorio de conclusao da avaliaqao tecnica com aceite 
definitivo ou de recusa da solu^ao, a fim de que se possibilite a continuidade do processo 
licitatorio.

7 - DOS PRAZOS E DA EXECUCAO DOS SERVICOS
7.1 A vigencia da execute dos services iniciar-se-a na data da assinatura do contrato a 
ser firmado, por um pen'odo de 12 (doze) meses.
7.2 Oferecer assistencia tecnica via acesso remoto, comunicador instantaneo e/ou telefone 
sempre que solicitado;
7.3 A Contratante podera optar pela prorroga^ao desse prazo, mediante decisao 
administrativa fundamentada, e de comum acordo entre as partes, por iguais e sucessivos 
periodos, observando o disposto no artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/93 e suas altei^oes.

8 - DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 Os pagamentos decorrentes da prestaqao dos serv^os, objeto desta licita^ao, serao 
efetuados em parcelas mensais, iguais e sucessiveis, vendveis todo dia 10 (dez) do mes 
subseqiiente desenvolvido do contrato, mediante apresentaqao de Nota Fiscal 
Eletronica/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhadas 
obrigatoriamente das comprova^des de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas 
Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovaqao de regularidade junto ao FGTS e a 
Justiqa do Trabalho, mediante a apresentatpao de Certidao Negativa de Debitos 
Trabalhistas - CNDT.
8.2 Ocorrendo erro no documento da cobranqa, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaqao do mesmo.
8.3 Os serviqos contratados poderao ser alterados ou sofrer supressoes em ate 25% (vinte 
e cinco por cento) do respective valor total, sem que caiba a contratada qualquer 
reclamaqao, conforme o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/1993, na redaqao da Lei n° 
9.648/1998.
8.4 Caso ocorra a prorroga9ao do contrato, devera haver reajustamento dos preqos 
contratados de acordo com a variaqao do IGPM/FGV do pen'odo contratual.
8.5 Na hipotese de devolu9ao, a Nota Fiscal Eletronica/Fatura sera considerada como nao 
apresentada, para fins de atendimento das conduces contratuais.

9 - OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1 Constituem obriga9oes da CONTRATADA, alem das demais previstas neste termo de 
referencia e contrato a ser firmado ou dele decorrentes:
9.1.1 Operar como uma organiza9ao completa e fornecer serv^os de elevada qualidade;
9.1.2 Realizar, com seus proprios recursos e/ou mediante a contrata9ao de terceiros, todos 
os servi9os relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as especifica9oes 
estipuladas pela CONTRATANTE;
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9.1.3 Obter a aprova^o previa da CONTRATANTE, por escrito, para assumir despesas 
de qualquer natureza relacionadas com este contrato;
9.1.4 Manter, durante a execuqao do contrato, todas as condiqoes de habilita^ao exigidas 
na licitaqao na modalidade que deu origem a este ajuste;
9.1.5 Cumprir a legislaqao trabalhista com rela^ao a sens empregados e, quando lor o 
caso, com rela9ao aos empregados de terceiros contratados;
9.1.6 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovagao de estarem 
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigagoes trabalhistas, previdenciarios e 
fiscais;
9.1.7 Manter, por si, por seus representantes e contratados, irrestritos e total sigilo sobre 
quaisquer dados que Ihe sejam fornecidos;
9.1.8 Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuizos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissao, na condugao dos servigos de sua 
responsabilidade, ou por erro seu em quaisquer servigos objeto deste contrato;
9.1.9 Realizar obrigatoriamente uma visita tecnica mensal sem custos a Contratante, 
ficando a criterio da Administragao escolher o dia de cada atendimento;
9.1.10 Oferecer assistencia tecnica via acesso remoto, comunicador instantaneo e/ou 
telefone sempre que solicitado.

10 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1 Constituem obrigagoes da CONTRATANTE, alem das demais previstas neste termo 
de referencia e contrato a ser firmado ou dele decorrentes:
10.1.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA.
10.1.2 Fomecer e colocar a disposigao da CONTRATADA todos os elementos e 
informagoes que se fizerem necessarias a execugao dos servigos.
10.1.3 Proporcionar condigoes para a boa execugao dos servigos.
10.1.4 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste contrato.
10.1.5 Todo o servigo de hospedagem destes sistemas ficam a criterio e responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti - MS, seja internamente, em sua 
estrutura, ou externo, de acordo com os interesses da municipal idade, no momento da 
instalagao ou em qualquer oportunidade futura, por decisao estrategica, dentro da vigencia 
do contrato, sendo a CONTRATADA somente a responsabilidade de todo e qualquer tipo 
de apoio quanto a instalagao, referente a implantagao,configuragao e afins, para que os 
sistemas funcionem da melhor maneira possivel.
11 - DAS PENALIDADES
11.1 A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagoes. 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem 
prejuizo das sangoes legais, Art. 86 a 88 da Lei Federal n°. 8.666/93 e responsabilidade 
civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) por dia de atraso, na execugao do 
objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida;

b) Ate 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de execugao;

c) A multa sera descontada dos creditos constantes da fatura, ou outra forma de 
cobranga administrativa ou judicial.
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11.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta nao 
celebrarem o contrato, deixar de entregar ou apresentar documenta^ao falsa, exigida para a 
licitaqao, ensejarem o retardamento da execu9ao do certame, nao mantiverem a proposta, 
falharem ou fraudarem na execute do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizerem 
declara9ao falsa ou cometerem fraude fiscal, poderao ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes san9oes, sem prejuizo da repara9ao dos danos causados a (citar o orgao) pelo 
infrator:

a) Advertencia;
b) Multa;
c) Suspensao temporaria do direito de licitar, de contratar com a Administra9ao 

pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declara9ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao 

Publica enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja 
promovida a reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3 Nenhuma san9ao sera aplicada sem o devido processo administrative, que preve 
defesa previa do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 
vista ao processo.
11.4 O valor da multa aplicada devera ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal 
de Dois Irmaos do Buriti - MS, dentro do prazo de 03 (tres) dias uteis, apos a respectiva 
notifica9ao.
11.5 Vencido o prazo proposto e nao sendo cumprido o objeto, ficara o orgao comprador 
liberado para se achar conveniente, anular a Nota de Empenho ou Rescindir o Contrato, 
aplicar a san9ao cabivel e convocar se for o caso, outro fornecedor, observada a ordem de 
classifica9ao, nao cabendo ao licitante inadimplente direito de qualquer reclama9ao.
12 - DAS DISPOSICOES FINAIS
12.1 As normas disciplinadoras desta licita9ao serao interpretadas em favor da amplia9ao 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que nao 
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguran9a da contrata9ao.
12.2 Os casos omissos do presente Pregao serao solucionados pela Pregoeira.
12.3 A licitante devera atender ao Decreto n° 10.540, de 5 de novembro de 2020, onde 
instituiu o Sistema Unico e Integrado de Execu9ao Or9amentaria, Administra9ao 
Financeira e Controle - SIAFIC, com o objetivo de assegurar a transparencia da gestao 
fiscal de todos os entes federativos.
12.4 A contratada atendera o Plano de A9ao referente ao SIAFIC atraves de aditamento ao 
contrato a ser firmado, fornecendo o objeto licitado para os orgaos da Administra9ao 
Publica Municipal, nos mesmos valores e conduces conforme contrato a ser firmado.
12.5 Constituem-se direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, alem daqueles previstos 
em outros ajustes legais, em particular, aqueles previstos nas disposi9des da Lei Federal n° 
8.666/1993, que a CONTRATADA, aceita de inteiro teor e a eles se submete.
12.6 Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licita9ao, nao resolvidas na esfera 
administrativa, sera competente o foro da Comarca de Dois Irmaos do Buriti - MS.
13 - DA APROVACAO
13.1 Aprovo o presente termo de referencia dando-lhe for9a de projeto basico para que 
possa produzir os desejados efeitos externos.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 03 de Novembro de 2021.

moise;
Secretario Municipal de Administra9ao

DOS SANTOS
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ANEXO IA - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO DA CONTRATA^AO
1.1 Contrata^ao de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informatica 

integrados de gestao contabil e administrativos, para a gestao publica municipal, 
com os servitpos de conversao de dados, implanta^ao, migrate de dados pre- 
existentes, treinamento, manuten9ao, suporte tecnico e acompanhamento durante 
o periodo contratual, visando atender as necessidades de serv^os e de 
moderniza9ao da administra9ao publica municipal, conforme criterios, 
especifica9oes e necessidades descritos neste termo de referencia.

1.2 Descri9ao dos itens:
Valor
Medio
Total

Quantidade Valor 
Medio 

Uni lari o

UnidadeDescri9aoItem

21.333,33 21.333,3301Implanta9ao, treinamento e 
conversao de banco de dados

Un01

15.600.001.300,0012Modulo B.I de forma web Mes02
9.600,00800,0012Modulo CONTROLE DE 

CEMITERIO com plataforma 
web

Mes03

18.000,001.500.0012Modulo 
INTERNO com plataforma 
web

CONTROLE Mes04

1.500,00 18.000,00Mes 12Modulo ISS ELETRONICO - 
NOTA
ELETRONICA

05
FISCAL

433,33 5.199.96Mes 12Modulo
RECADASTRAMENTO 
IMOBILlARIO de forma web

06

5.199,96433.3312DO Mes07 PORTAL 
CONTRIBUINTE de forma 
web

9.200.04766,67Mes 12Software
ALMOXARIFADO

de08
com

plataforma web
1.400,00 16.800.00Mes 12Software de COMPRAS e09

LICITAQAO com plataforma 
web

3.000.00 36.000.0012Software de contabil idade 
com plataforma web

Mes10

766,67 9.200,04Software de FROTAS com Mes 1211
plataforma web
Software de PATRIMONIO 12.800,0412 1.066,67Mes12
com plataforma web

900,00 10.800,00Software de planejamento e 
or9amento com plataforma

Mes 1213
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web
13.599,961.133,3312MesSoftware de PORTAL 

TRANSPARENCIA
14

com
plataforma web

12.800.041.066,6712Software de PROTOCOLO Mes15
com plataforma web

26.799,962.233,3312MesSoftware de RECURSOS 
HUMANOS com plataforma 
web

16

10.400,04866,67Mes 12Software de tesouraria com 
plataforma web

17

26.000,002.166,67Mes 12Software de TRIBUTOS em 
plataforma desktop/web

18

277.333,41VALOR TOTAL
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ANEXO II - FORMULARIO DE PROPOSTA (modelo)

OBJETO DA CONTRATA^AO:
Contrata9ao de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informatica 
integrados de gestao contabil e administrativos, para a gestao publica municipal, 
com os servi^os de conversao de dados, implantaQao, migrapao de dados pre- 
existentes, treinamento, manuten^ao, suporte tecnico e acompanhamento durante 
o periodo contratual, visando atender as necessidades de servi^os e de 
moderniza9ao da administra9ao publica municipal, conforme criterios, 
especifica9oes e necessidades descritos neste termo de referencia.

Descri9ao dos itens:
Valor
Medio
Total

Valor
Medio

Unitario

Unidade QuantidadeDescri9aoItem

Implanta9ao, treinamento e 
conversao de banco de dados

0101 Un

Modulo B.I de forma web 1202 Mes
Modulo CONTROLE DE 
CEMITERIO com plataforma 
web

Mes 1203

Mes 1204 Modulo
INTERNO com plataforma 
web

CONTROLE

Mes 1205 Modulo ISS ELETRONICO - 
NOTA
ELETRONICA

FISCAL

Mes 1206 Modulo
RECADASTRAMENTO 
IMOBILIARIO de forma web

12DO Mes07 PORTAL 
CONTRIBUINTE de forma 
web
Software
ALMOXARIFADO 
plataforma web

de Mes 1208
com

12Software de COMPRAS e 
LICITAC^AO com plataforma 
web

Mes09

Software de contabilidade com 
plataforma web

1210 Mes

Software de FROTAS com Mes 1211
plataforma web
Software de PATRIMONIO Mes 1212
com plataforma web
Software de plane]amento e 
or9amento com plataforma 
web

Mes 1213
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12MesSoftware de PORTAL 
TRANSPARENCIA

14
com

plataforma web
12MesSoftware de PROTOCOLO 

com plataforma web
15

12MesSoftware de RECURSOS 
HUMANOS com plataforma 
web

16

12Software de tesouraria com Mes17
plataforma web

12MesSoftware de TRIBUTOS em 
plataforma desktop/web

18

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: Nao inferior a 60 (sessenta) dias.

Cidade- UF,___de de 2021.

Telefone:

AG: CC:Banco:

CARIMBO COM CNPJ/MF E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

A proposta de pre^os devera ser solicitada atraves do e-mail: 
licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br. A proposta podera tambem ser retirada junto a 
Comissao Permanente de Licita9oes, no Pa90 Municipal, sito a Avenida Reginaldo Femes 
da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, no horario de funcionamento de 
segunda a sexta-feira, das 07h as 12h.

O licitante devera fomecer os dados da empresa para cadastro, com no minimo: razao 
social, CNPJ, endere90 complete, telefone para contato, e-mail oficial e dados bancarios.

^2^
Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117

mailto:licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br


Processo n- 144
FIs:PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI ^ Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO III

DECLARACAO DE HABILITA^AO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF n°________
complete)_____________
nos termos do Inciso VIE art. 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente 
os requisites da habilita^ao exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2021, 
autorizado pelo Processo Administrative n° 144/2021.

____ , situada (enderego
, declara, sob as penas da Lei,

Por ser expressa manifestagao da verdade, firmo o presente.

de 2021.de(_____),
estadocidade

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do 
Representante legal da empresa
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ANEXOIV

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistencia de fatos que impe^a a nossa 
empresa de participar de licitaQdes piiblicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, 
sob as penas da Lei, a existencia de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitate, 
na forma determinada no §2°, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93

-MS,____/

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJ/MF DA EMPRESA
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ANEXOV

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

.................................... . inscrito no CNPJ/MF sob o
, por intermedio de seu representante legal o (a) Sr (a)
...... , portador (a) da Carteira de Identidade

, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1.993, 
acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de dezoito 
anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

n°

e do CPF/MF n°n°

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi^ao de aprendiz ( ).

dede-MS,

Assinatura do representante legal da empresa

(Observa9ao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATQ

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, situado na Av. Reginaldo Lemes da 
Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Wlademir de Souza Volk, brasileiro, empresario, casado, portador do RG n°. 
001053159 SSP/MS e CPF n°. 836.177.101-82, residente e domiciliado na Rua Campo 
Grande, S/N, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, doravante denominada Contratante e a

, inscrita no CNPJ/MF sob o n°empresa
, com estabelecimento na , na

_____ , doravante denominada Contratada,
______________ , brasileiro, portador da earteira
, emitida pela SSP/^__ , e do CPF n°________,

pactuam o presente Contrato, cuja celebra9ao foi autorizada pelo despacho de 
homologa^ao do processo de PREGAO PRESENCIAL N° 041/2021 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 144/2021, e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual

cidade
representada neste ato por 
de identidade tipo RG n°

reda^ao, atendidas as clausulas e conduces que se enunciam a seguir:
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. Contrata^ao de empresa especializada para fornecimento de licenqas de uso de 
software aplicativos (cessao de uso) com modules integrados de contabilidade, compras, 
licita^ao e contratos, almoxarifado, controle de protocolo, recursos humanos entre outros, 
para atender as necessidades do municipio de Dois Irmaos Do Buriti.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:
2.1. O presente objeto sera prestado sob a forma de execuqao indireta, conforme dispoe 
inciso VIII, do art. 6°. da Lei n° 8.666/93 e altera9oes.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR:
3.1.0 valor total para contrata9ao dos serv^os, objeto deste contrato, e de R$

), conforme tabela abaixo:

VLR
UNT

VLR
TOTALUND QNTITEM DESCRICAO

1
2

R$VALOR TOTAL
3.2. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas cond^oes contratuais, os acrescimos 
ou supressoes que se fizerem no objeto, ate 25% do valor do contrato.
3.3. O preqo proposto sera considerado suficiente e complete, abrangendo os salaries e 
todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais 
encargos incidentes), os tributes (impostos, taxas, emolumentos, contribuiqoes fiscais, e 
para fiscais, etc.), o fornecimento de mao-de-obra especializada, EPI(s), assessorios, 
consumiveis e objetos, a administraqao, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, 
descarregamento, fretes, transportes, hospedagem, alimenta9ao e deslocamentos de 
qualquer natureza, ocorrendo tal opera9ao, unica e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da empresa vencedora da licita9ao, bem como qualquer outro encargo ou 
despesa, ainda que aqui nao especificada, que possa incidir ou ser necessaria a execuqao do 
objeto da licita9ao.
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4. CLAUSULA QUARTA 
REAJUSTAMENTO:
4.1. Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a licitante 
informar o numero do banco, da agenda e conta bancaria, ou atraves de banco 
credenciado, a criterio da Administra^o, realizado em 12 (doze) parcelas mediante a 
entrega do Relatorio informando os services prestados, juntamente com a Nota Fiscal 
devidamente atestada, sendo que o pagamento devera ocorrer em ate 30 (trinta) dias do 
mes subseqtiente, conforme dispoe o art.40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n° 8.666,93 e 
suas altera^oes, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente 
das comprovaqoes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova^ao de regularidade junto ao FGTS e a Justiga do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
4.2. Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaqao do mesmo.
4.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de 
Orqamento e Finanqas, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas correqoes, ou 
aceita-la.
4.4. Na hipotese de devoluqao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, 
para fins de atendimento das conduces contratuais.
4.5. Na pendencia de liquidaqao da obrigaqao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor 
da prestadora.
4.6. A Administraqao Municipal nao pagara, sem que tenha autorizaqao previa e formal, 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
instituiqoes financeiras.
4.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia 
pela prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.
4.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de 
mora por parte da contratante.
5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
5.1. O presente contrato tern duraqao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a criterio 
da contratante, por iguais e sucessivos periodos, ate o limite estabelecido em Lei.
6. CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO:
6.1. As despesas decorrentes das aquisiqoes da presente licitaqao correrao da Secretaria de 
Administraqao do Munidpio de Dois Irmaos do Buriti, cujo Programa de Trabalho e 
Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou 
documento equivalente, observada as condiqoes estabelecidas neste edital e ao que dispoe 
o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alteraqoes.
7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA:
7.1. Das obrigaqoes da CONTRATADA, alem das demais previstas neste contrato ou dele 
decorrentes:
7.1.1. CONVERSAO DO BANCO DE DADOS

7.1.1.1 A empresa vencedora devera efetuar uma varredura nos bancos de dados dos 
sistemas atuais para migrar as informaqoes historicas ate o exercicio atual inclusive. 
Esse processamento deve ser executado considerando os Bancos de Dados em 
Prodii9ao e Historico, sendo os mesmos:
Produ9ao: Sistemas do contrato como - folha de pagamento e recursos humanos,

DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO E
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PPA, LOA, LDO, contabilidade publica, tesouraria, execi^ao or9amentaria, portal 
transparencia, frota de veiculos, patrimonio, protocolo, fornecedores, compras e 
licita^ao, contrato e almoxarifado, execu9ao fiscal virtual, entre outros.
Historico: Na conversao deve ser considerado ainda o pen'odo, do im'cio de vigencia 
do contrato e implanta9ao do sistema na Prefeitura ate termino de sua vigencia do 
contrato com a empresa anterior. Deve ser considerado na conversao, todos os 
sistemas da empresa anterior, entre os quais: SISCONT (Contabilidade), Compras, 
Protocolo, Frotas, Protocolo, Almoxarifado, Contratos, Folha de Pagamento, entre 
outros.

7.1.1.2. O prazo maximo para conclusao de toda a conversao dos Bancos de Dados e de 60 
(sessenta) dias, apos a assinatura do contrato.
7.1.1.3. A licitante devera apresentar para aprova9ao da Secretaria Municipal de 
Administra9ao, cronograma detalhado da conversao do Banco de Dados, nos moldes do
Processo de Implanta9ao dos sistemas.
7.1.1.4. O processo de conversao de banco de dados estard conclmdo, somente apos o "de 
acordo formal” do orgao publico em que esta sendo feita a conversao, considerando a 
emissao dos relatorios utilizados para conferencia da importa9ao e valida9ao da 
conversao.
7.1.1.5. Cada orgao publico em que esta ocorrendo a conversao do banco de dados sera 
responsavel por apresentar a rela9ao de relatorios a serem emitidos, para valida9ao da 
conversao. Sendo a rela9ao parte integrante deste processo licitatorio, conforme anexo 
TR.
7.1.1.6. Conforme estabelecido no anexo TR serao apresentados os relatorios a serem 
utilizados para conferencia da importa9ao e valida9ao da Conversao de Dados.
7.1.2. IMPLANTACAO DOS SISTEMAS:
7.1.2.1 A licitante apos a ORDEM DE SERVINGS devera enviar a Secretaria de 
Administra9ao cronograma de implanta9ao atualizado. Caso ocorra atraso, devera 
informar motive e a9oes que garantam a execu9ao das atividades, conforme cronograma 
previamente aprovado pela Prefeitura.
7.1.2.2. Cada etapa de implanta9ao sera iniciada, somente apos aprova9ao da Secretaria de 
Administra9ao bem como do orgao publico da administra9ao municipal, onde esta 
ocorrendo a implanta9ao do sistema.
7.1.2.3. Durante o processo de implanta9ao, a equipe tecnica devera estar disponivel para 
execu9ao de atividades fora do horario administrativo, sempre que for necessario, para que 
o processo de implanta9ao do sistema nao ocasione prejuizo a rotina de atendimento da 
Prefeitura e demais orgaos da administra9ao municipal.
7.1.3. TREINAMENTO:
7.1.3.1. O treinamento operacional devera ser destinado, no minimo, a 03 (tres) usuarios 
de cada sistema por orgao publico..
7.1.3.2. Treinamentos e programas de repasse de conhecimento deverao ser realizados em 
instala9oes a serem definidas a criterio do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS ao 
longo das fases de implanta9ao de cada sistema, em periodos a serem acordados entre a 
empresa e a Secretaria Municipal de Administra9ao.
7.1.4. SUPORTE TECNICO:
7.I.4.I. Apos a implanta9ao da solu9ao, objeto do presente contrato, a empresa eontratada 
devera, sob as suas expensas arcar com as despesas de deslocamento, prestar servi9o de 
suporte tecnico, com obrigatoriedade de no minimo 01 (uma) visita/mes e as demais 
quando solicitada pela contratante, observados os requisites de qualidade e eficiencia 
exigidos, bem como a agilidade e seguran9a na execu9ao de tarefas.
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7.1.4.2. As atividades aqui previstas dizem respeito a todas as modificaqoes requeridas no 
Sistema, de natureza:
Legais - Destinadas a dar cumprimento a normas legais on regulamentares;
Corretivas - Destinadas a corrigir erros identificados nos sistemas, que impedem sen 
funcionamento correto ou que representem desvios as especificaqoes definidas;
Evolutivas - Em termos tecnologicos (trocas de versoes de banco de dados ou sistema 
operacional, otimiza^ao de performance, etc.);
Adaptativas - Que visam dar ao sistema conduces para se adaptar a uma nova situaqao 
ou aspectos diferentes de situates ja existentes.
7.1.4.3. Para a prestaqao do serviqo de Suporte Tecnico a distancia, o fornecedor devera 
possuir Equipe Tecnica Capacitada e prover suporte para todos os sistemas de forma 
centralizada, sendo disponibilizados canais via telefone, web e acesso remote.
7.1.4.4. Para maior controle dos chamados das solu^oes, e obrigatorio o fornecimento de 
interface web para abertura de chamados, com a possibilidade de consulta posterior do 
tempo necessario para resoluqao do problema assim como todas as intera^oes sobre o 
caso.
7.1.4.5. O Suporte Tecnico devera estar dispom'vel nos dias uteis, em tempo integral, 
durante o horario comercial.
7.1.5. Os servi90s a serem prestados e seu preqo abrangem:
7.1.6. Operar como uma organizaqao completa e fomecer serviqos de elevada qualidade.
7.1.7. Realizar, todos os serviqos relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com 
Termo de Referencia a Proposta de Preqos e seus ANEXOS;
7.1.8. Tomar providencias, imediatamente, em casos de alteragoes, rejei^oes, 
cancelamentos ou interrup9oes de um ou mais serv^os, mediante comunica9ao da 
CONTRATANTE, rejeitadas as obriga9oes contratuais ja assumidas com terceiros e os 
pagamentos da CONTRATADA pelos serv^os realizados ate a data dessas ocorrencias, 
desde que nao causadas pela propria CONTRATADA;
7.1.9. So divulgar informaqoes acerca da presta9ao dos serv^os, objeto deste contrato, que 
envolva o nome da CONTRATANTE, mediante sua previa e expressa autorizaqao;
7.1.10. Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
notiflcados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitaqao;
7.1.11. Manter, durante a execugao do contrato, todas as conduces de habilita9ao e 
qualifica9ao exigidas na licita9ao que deu origem a este ajuste;
7.1.12. Assumir, com exclusividade, todos encargos, impostos e taxas que forem devidos 
em decorrencia do objeto deste contrato, bem como as contributes devidas a 
Previdencia Social, encargos trabalhistas, premios de seguro e de acidentes de trabalho, 
que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado;
7.1.13. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovaqao de estarem 
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigaqoes trabalhistas, previdenciarios e 
fiscais;
7.1.14. Administrar e executar todos os contratos, tacitos ou expresses, firmados com 
terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a 
propria CONTRATANTE;
7.1.15. Manter, por si, por seus propostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 
quaisquer dados que Ihe sejam fomecidos, sobretudo quanto a agendas dos servidores da
CONTRATANTE;
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7.1.16. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuizos e 
danos decorrentes de sua demora ou de sua omissao na condu9ao dos servi^os de sua 
responsabilidade ou por erro seu em quaisquer servi90s objeto deste contrato;
7.1.17. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de omissoes ou erros na 
elabora9ao de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de 
descontos para a CONTRATANTE;
7.1.18. A contrata9ao de empregados pela CONTRATADA e de sua inteira 
responsabilidade; sendo que se houver 3930 trabalhista envolvendo os serv^os prestados, 
a CONTRATADA adotara as providencias necessarias no sentido de preservar a 
CONTRATANTE e de mante-la a salvo de reivindica9oes, demandas, queixas ou 
representa9oes de qualquer natureza e, nao o conseguindo, se houver condena9ao, 
reembolsara a CONTRATANTE das importancias que esta tenha sido obrigada a pagan 
dentro do prazo improrrogavel de dez dias uteis a contar da data do efetivo pagamento;
7.1.19. A CONTRATADA se obriga a confiar a execu9ao dos serv^os, objeto deste 
Contrato, a profissionais especializados e habilitados por ela devidamente selecionados.
7.1.20. Os funcionarios ficarao para todos os efeitos legais e administrativos, sob a 
responsabilidade da CONTRATADA, a quern cabe responder pelos atos e omissoes por 
eles praticados no desempenho de suas fun9oes.
7.1.21. Os funcionarios deverao ser devidamente treinados para execu9ao dos serv^os 
contratados, bem como uniformizados e identificados atraves de crachas que deverao estar 
em lugar visivel acima da linha da cintura.
7.1.22. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos os encargos 
trabalhistas, civis, previdenciarios, securitarios, inclusive salarios, FGTS, ferias, aviso- 
previo, dissidios coletivos e converses coletivas de trabalho, e, ainda, todos os tributes 
federais, estaduais, municipais e autarquicos, seja qual for sua forma de cobran9a.
7.1.23. Aceitar nas mesmas conduces contratuais os acrescimos ou supressoes que se 
fizerem necessario aos serv^os, em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do presente contrato;
7.1.24. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos prejuizos decorrentes de infra9oes a que houver dado causa;
7.1.25. Nao transferir em hipotese alguma este instrumento contratual a terceiros.

7.2. Compete ao CONTRATANTE:
7.2.1. Providenciar o pagamento a CONTRATADA na apresenta9ao da Nota 
Fiscal/Recibo devidamente atestado nos prazos fixados;
7.2.2. Emitir a autoriza9ao de execu9ao dos serv^os;
7.2.3. Aplicar as penalidades cabiveis, nas situa9oes previstas no edital, respeitando a 
ampla defesa;
7.2.4. Rejeitar no todo ou em partes os serv^os executados em desacordo com as 
obriga9oes assumidas pelo Contratado;
7.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
os compromissos assumidos, bem como pagar pelos serv^os executados, e fornecer e 
colocar a disposi9ao da CONTRATADA todos os elementos e informagoes que se fizerem 
necessaries;
7.2.6. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;
7.2.7. Prorrogar o prazo de vigencia do Contrato, conforme Lei Federal 8666/93.
7.2.8. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalizagao sobre a execu9ao 
dos serv^os, providenciando as necessarias medidas para regulariza9ao de quaisquer 
irregularidades levantadas no cumprimento do contrato a ser firmado com a Contratada.
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7.2.9. Exigir o cumprimento de todas as obriga^oes assumidas de acordo com as 
conduces do Termo de Referencia e do presente edital;
7.2.10. Notificar a contratada, por escrito, da ocorrencia de eventuais impertei^oes no 
curso da execu^ao dos serv^os, fixando prazo para sua corre^ao.
7.2.11. O backup de seguranQa dos arquivos dos sistemas alocados a Prefeitura, ficara sob 
a responsabilidade da CONTRATANTE.
7.3. DAS OBRIGACOES GERAIS:

7.3.1. E expressamente proibida, por parte da contratada, durante a vigencia do contrato, a 
contrataqao de servidor do quadro da contratante. A contratada fica proibida de veicular 
publicidade a cerca do objeto deste pregao.
7.3.2. E vedada a subcontrata9ao, salvo com autoriza^ao previa do contratante.
8. CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
8.1. Durante a vigencia do contrato, a entrega do objeto sera fiscalizada por servidor 
designado para esse fim, representando a contratante.
8.2. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao 
ser solicitadas a contratada, em tempo habil, para a adoqao das medidas convenientes.
9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA
9.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATADA estara sujeita as sanqoes definidas nesta Clausula.
9.2. Sem prejuizo das sanqoes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela 
inexecuqao total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a 
previa e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do 
contrato.
9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a CONTRATADA se 
sujeitar a Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao 
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniqao ou ate que seja 
promovida a reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraqao pelos prejuizos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanqao aplicada com base na legisla9ao vigente.
9.4. A san9ao denominada “Advertencia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se 
tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da contrataqao, cabivel somente ate a segunda aplicaqao 
(reincidencia) para a mesma infraqao, caso nao se verifique a adequaqao da conduta por 
parte da CONTRATADA, apos o que deverao ser aplicadas sanqoes de grau mais 
significative.
9.5. Sao exemplos de infraqao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 
1993, da Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n° 183 de 2009:

a) Inexecuqao total ou parcial do contrato;
b) Apresentaqao de documentaqao falsa;
c) Comportamento inidoneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

9.6. As sanqoes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infraqao cometida e prejuizos causados 
a administra9ao ou a terceiros.
9.7. Para efeito de aplicaqao de multas, as infraqoes sao atribuidos graus, com percentuais 
de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principals situaqoes previstas, 
nao eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:
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MultaGrau_______________ Descri^ao da Infrayao_______________
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutive como 
por carater permanente, ou deixar de providenciar 
recomposiQao complementar; por ocorrencia.______________
Recusar-se a executar as determina9oes feitas pela 
FISCALIZACAO, sem motive justificado; por ocorrencia;
Suspender ou interromper, salvo por motive de for^a maior 
ou caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por 
dia e por unidade de atendimento;_______________________
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrencia.________________________
Permitir situaqao que crie a possibilidade ou cause danos 
fisico, lesao corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

Item
0,4% por21 dia

1,6% por42 dia

3,2% por53 dia

3,2% por
54 dia

4.0% por65 dia
10%10Inexecuqao total do contrato;6

Para os itens a seguir, deixar de:
0,2% porManter a documentaqao de habilitagao atualizada; por item, 

por ocorrencia.______________________________________
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os 
limites minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por 
ocorrencia.

17 dia

0,2% por28 dia

0,4% por2Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa;9 dia
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus 
anexos, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apos 
reincidencia formalmente notificada pela FISCALIZA(^AO; 
por ocorrencia.______________________________________
Cumprir determinaqao formal ou instru^ao complementar da 
FISCALIZACAO, por ocorrencia; 

0,8% por310 dia

0,8% por311 dia
* Incide sobre a parte inadimptida.

9.8. As san9oes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a 
defesa previa do interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
9.9. Apos 30 (trinta) dias da falta de execu9ao do objeto, sera considerada inexecuqao total 
do contrato, o que ensejara a rescisao contratual.
9.10. As sanqdes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobran9a na forma prevista
em lei.
9.11. As sanqoes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia 
de situaqoes que se enquadrem no conceito juridico de for9a maior ou casos fortuitos, 
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade 
competente, conforme prejuizo auferido.
9.12. A autoridade competente, na aplicaqao das sanqoes, levara em considera9ao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 
Administraqao, observado o principle da proporcionalidade.
10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO 
10.1. A falencia da contratada provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como 
tambem a declaraqao judicial de insolvencia e a abertura do concurso de credores.
10.2.
10.2.1.

Igualmente, constituirao motives para rescisao do contrato: 
O nao cumprimento reiterado das clausulas contratuais.
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Caso a contratante, salvo em caso de calamidade publica ou grave perturba^ao 
da ordem interna, nao efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar 
da apresenta9ao da fatura sem qualquer satisfa^ao do debito, a contratada podera 
suspender as entregas, independentemente de interpela9ao judicial.

Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a

10.2.2.

10.2.3.
situa9ao de normalidade, a CONTRATANTE cessara a interven9ao de imediato, 
restituindo as instances e todos os recursos materials e humanos utilizados durante a 
paralisa9ao dos fornecimentos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti-MS, para dirimir 
quaisquer questoes oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias, os representantes das partes.

Dois Irmaos do Buriti -MS,__ de de

CONTRATADAWLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ENOUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEOUENO PORTE

, inscrita no CNPJ/MF n°A Empresa
intermedio de seu representante legal o Sr. (a) _

expedida pela
DECLARA, sob as sanpoes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa. na presente data, e considerada

, por
, portador (a) da Cartelra

/ e de CPF n°de Identidade n°

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENOPORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar
n° 123/12006.

DECLARA ainda que a empresa esta excluida das veda9oes constantes do paragrafo 4° do 
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

de de-MS,

CARIMBO DE CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII

MODELO - ATESTADO DE VISITA TECNICA

___ , sito a
-MS, neste

__________________, portador do RG n°
, realizou visita tecnica visando obter as 

informa^oes dos servi9os, local, equipamentos, redes logicas, servidores, banco de dados 
atual, das obrigaqoes fiscals, legislaqoes municipals, pessoal do setor, todos os dados e 
obriga9oes decorrentes do contrato a ser firmado.

, inscrita no CNPJ n°__
_______ , na cidade de

Atestamos que a empresa
Rua_________________
ato representada pelo Senhor (a) 

e do CPF n°

, bairro

dede
local e data

Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:
CPF n°
RG n° SSP/

CARIMBO
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ANEXOIX

MODELO - DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA

, CNPJ ou CPF n° 
(endere90 complete)

___________________________, DECLARA, sob as penas da lei, de que nao realizou
visita tecnica prevista nesse edital, por entender que a visita tecnica nao e necessaria 
para a execu^ao e elabora^ao da proposta do contrato a ser firmado.

DECLARA, ainda, que as propostas apresentadas foram elaboradas com perfeito 
conhecimento das exigencias constantes no edital e que nao podera apresentar alegapoes 
posteriores por desconhecimentos dos servi9os e dos locais a serem executados, conforme 
exigencia constante na alinea “a” do subitem 6.1. deste edital do Pregao Presencial n° 
041/2021. Em hipotese alguma podera pleitear modifica9oes nos pre90s, prazos ou 
conduces do Contrato, ou alegar qualquer prejuizo ou reivindicar qualquer beneficio sob 
a invoca9ao de insuficiencia de dados ou informa9oes sobre o mesmo, sob pena de sofre 
as penalidades cabiveis.

(NOME DA EMPRESA)
, sediada

dede
local e data

Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:
CPF n°"
RG n° SSP/

CARIMBO
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ANEXOX

MODELO -PARECER/ATESTADO DE APRESENTA^AO TECNICA DO
SISTEMA

_, sito a
-MS, neste 

e do

, inscrita no CNPJ n° __
______, na cidade de____
_______, portador do RG n°

, realizou apresenta^ao tecnica do SISTEMA de acordo com os 
requisites minimos, avaliados seqiiencialmente obedecendo a ordem dos itens, do anexo I 
do Termo de Referencia - Pregao Presencial n° 041/2021.

Atestamos que a empresa 
Rua , bairro
ato representada pelo Senhor (a) 
CPF n°

% dos requisites de apresenta^ao do sistema, conclui-se a( ) A empresa cumpriu 
avaliaqao com resultados satisfatorios ao pretendido.

( ) A empresa nao cumpriu com todas as exigencias contidas no Termo de Referencia, 
declara-se inapta para realizaqao dos services pretendidos no processo Licitatorio.

de 2021.LOCAL-MS____, de

EQUIPE RESPONSAVEL PELA ANALISE DO SISTEMA:

Assinatura:Nome:.......... .
CPF n°..........
cargo/fun^ao:

Assinatura:Nome:...........
CPF n°..........
cargo/fun^ao:

Assinatura:Nome:...........
CPF n°..........
cargo/fun^ao:
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