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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC nº 
010/2017 - PP nº 006/2017 – OBJETO: RP aquisição 
de gêneros alimentícios. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia 27/07/2017 às 14:00 horas. Informações 0xx32 
3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria 
Aparecida Eugênia. Gerente de Licitação. Pablo H. 
Candian. Coordenador de Aquisições e Contratos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.814 - RATIFICAR as Portarias nºs 
123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129/2017, da lavra 
da Diretora Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to – SAS, que designaram servidores para ocupar 
funções gratificadas criadas para a nova estrutura da 
Autarquia, conforme as Leis Delegadas nº 33 de 21 
de fevereiro de 2013, e 49, de 11 de abril de 2013. 
Barbacena, 22 de junho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.815 - EXONERAR, a pedido, a ser-
vidora Joseane Alves da Cruz, do cargo efetivo de 
Agente de Combate a Endemias, do Quadro de Ser-
vidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a 
08.06.2017, conforme Requerimento nº 026598/2017. 
Barbacena, 22 de junho de 2017.

PORTARIA Nº 18.816 - EXONERAR, a pedido, a ser-
vidora Thamara Fagundes da Silva, do cargo efetivo 
de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Ser-
vidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a 
08.06.2017, conforme Requerimento s/nº, às fls. 28 
do Processo nº 7211/2017. Barbacena, 22 de junho 
de 2017.

PORTARIA Nº 18.817 - EXONERAR, a pedido, a servi-
dora Michele Stefane Tortiere Pereira, do cargo efetivo 
de Secretário Escolar, do Quadro de Servidores Públi-
cos Municipais, com efeito retroativo a  13.06.2017, 
conforme Requerimento nº 026659/2017. Barbacena, 
22 de junho de 2017.

PORTARIA Nº 18.820 - EXONERAR, a pedido, a ser-
vidora Joselaine Cristina da Silva, do cargo efetivo 
de  Professora P-1, do Quadro do Magistério Público 
Municipal, com efeito retroativo a 20.06.2017, con-
forme Requerimento s/nº, às fls. 38, do Processo nº 
6826/2011. Barbacena, 30 de junho de 2017.

PORTARIA Nº 18.821 - EXONERAR, a pedido, a ser-
vidora Tatiana Fonseca Britto de Oliveira, do cargo 
efetivo de  Fiscal de Posturas, do Quadro dos Ser-
vidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a 
20.06.2017, conforme Requerimento nº 026739/2017. 
Barbacena, 30 de junho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Pa-
recer nº 644/2017, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 197/197v., do Processo Funcional nº 
3143/94; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.822 - CONCEDER progressão fun-
cional à servidora Simone Rossi dos Santos, ocupante 
do Cargo Público de Professora, para o nível P-4-A, 
do Quadro do Magistério Municipal, com efeito re-
troativo a 27/01/2017, conforme Requerimento nº 
023109/2016. Barbacena, 30 de junho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 

SAS - PRC Nº 007/2017 – PP nº 008/2017 - Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios não perecíveis para o lanche dos 
servidores do SAS. Vencedor: NETO DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI - ME., inscrita no CNPJ nº 05.844.952/0001-05; 
itens: 01 R$13,25, 02 R$10,80, 03 R$6,95, 04 R$6,95,  
05 R$6,95, 06 R$6,95 e 07 R$6,95. HOMOLOGAÇÃO: 
03/07/2017. Barbacena, 05/07/2017 Marcela Campos 
Zaidan – Diretora Geral.

de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Pa-
recer nº 640/2017, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 133/133v., do Processo Funcional nº 
3911/97; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.823 - CONCEDER ascensão funcional 
à servidora Viviane Maria Lodi, ocupante do Cargo Pú-
blico de Guarda Municipal, GM-1, para o nível C-29, do 
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito 
retroativo a 14.04.2017, conforme Requerimento nº 
024148/2017. Barbacena, 30 de junho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Pa-
recer nº 638/2017, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 208/208v., do Processo Funcional nº 
3864/97; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.824 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor Helder José Tonholo da Silva, ocupante do 
Cargo Público de Guarda Municipal, GM-2, para o nível 
C-38, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, 
com efeito retroativo a 14.04.2017, conforme Reque-
rimento nº 024655/2017. Barbacena, 30 de junho de 
2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Pa-
recer nº 639/2017, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 186/186v., do Processo Funcional nº 
3913/97; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.825 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor Milton César Santiago, ocupante do Cargo 
Público de Guarda Municipal, GM-2, para o nível C-38, 
do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com 
efeito retroativo a 11.04.2017, conforme Requerimen-
to nº 024467/2017. Barbacena, 30 de junho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições legais, e com espeque no art. 47, in-
cisos III e IV da Lei Complementar Estadual nº 102, 
de 17 de janeiro de 2008, e na Instrução Normativa 
nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.826 - 1 - DETERMINAR a instauração 
de tomada de contas especial para apuração dos fatos 
e responsabilidades apontadas nos autos do “Relatório 
de Auditoria de Gestão Pública referente ao exercício 
de 2012”, conforme requisitado no Ofício 10.169/2017 
da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mi-
nas Gerais – TCE/MG. 2 - DESIGNAR Comissão Espe-
cial composta por: Silver Wagner de Souza – Presiden-
te, Giselli da Silva Cunha – Secretária, Pedro Pereira 
Bitarães, Tatiana Filardi Campos e Marcelo Alvarenga 
Miranda Júnior, para realização do procedimento da 
tomada de contas especial prevista nesta Portaria, na 
forma estabelecida pela Instrução Normativa TCE nº 
03/2013. 3 – DETERMINAR que a Comissão Especial 
instituída pela presente Portaria conclua seus traba-
lhos no prazo de 90 (noventa) dias contados da data 
de publicação do extrato desta Portaria. 4 – DISPOR 
que esta Portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação. Barbacena, 30 de junho de 2017. (Republicado 
por incorreção).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto nos arti-
gos 157 e 161, ambos da Lei Municipal nº 3.245, e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.827 - 1 – DETERMINAR, em atendi-

A Diretora-Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos ter-
mos do art. 17, XIII, da Lei Municipal nº 4.382, de 
24/10/2011, e considerando as indicações que lhe fo-
ram feitas, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 140/2017 - Art. 1º. Instituir, no âmbito 
do Serviço de Água e Saneamento (SAS), Comissão 
destinada a reestruturação do arquivo morto. Art. 2º. 
Designar os servidores abaixo relacionados para com-
porem a referida Comissão: I- Suzana Maria Malta Vi-
giano, matrícula 151, que a presidirá; II- Ricardo Luiz 
da Silva, matrícula 1030, III- Elisangela Tavares Dias 
Tonussi, matrícula 318; IV- Érika Werneck P. Ferreira 
Rosa, matrícula 976; V- Magali Paes Varandas, matrí-
cula 170. Art. 3º. A comissão terá o prazo máximo de 
90 (noventa) dias a partir desta data para apresentar 
o relatório completo a Diretoria Administrativa e Fi-
nanceira dos serviços realizados. Art. 4º. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data e revoga as disposições con-
trárias. Barbacena 04 de julho de 2017. Marcela Zai-

mento ao Ofício nº 024/2017-CGEM-GC, a instauração 
de Processo Administrativo Disciplinar a ser respon-
dido por E.C.J., matrículas nºs 3847-01 e 19259-01, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura – SEDEC, para apurar eventuais condutas 
irregulares, em tese, tipificadas nos artigos 132, in-
cisos I, III e IX; 133, inciso XI; e 148, inciso XIII da 
Lei nº 3.245/1.995, relatadas por meio do Ofício nº 
024/2017-CGEM-GC. 2 – DETERMINAR que a Comis-
são Permanente de Processo Disciplinar e Sindicân-
cia instituída pela Portaria nº 18.472, de 18.01.2017, 
conduza o Processo devendo concluir seus trabalhos 
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 
publicação do extrato desta Portaria. 3 – DELIBERAR 
que os membros da Comissão podem reportar-se di-
retamente aos órgãos da Administração Pública em di-
ligências necessárias à instrução processual. 4 – DIS-
POR que a presente Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação. Barbacena, 30 de junho de 2017.
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AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, II C/C ART. 62, AMBOS DA LEI Nº 
8.666/93)

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

O SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO – SAS, nos ter-
mos do acordo celebrado nos autos 0056.03.055800-
3, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca 
de Barbacena, convoca os classificados no Concurso 
Público 01/2002, abaixo relacionados, para manifesta-
rem impreterivelmente até 31/07/2017 o interesse na 
nomeação e posse nos cargos em questão e nos ter-
mos constantes no edital do concurso. Os interessados 
deverão procurar a Divisão de Recursos Humanos do 
SAS para firmar seu interesse, de segunda a sexta-
feira, das 12h00 às 17h00. Informações pelo telefone 
32 3339-6829.
Servente (Abertura de vala): Luiz Antonio do Nasci-
mento; Eliomar José Valério; David Coutinho Eleotério;
Servente (Capina): Antônio Rodrigues Neto; Alexandre 
de Marilac Ferreira; José Ângelo dos Santos; Luiz Cláu-
dio de Matos; Willian dos Santos Dias;
Auxiliar de Serviços do STCP II: Marcos dos Reis;
Gari – Coleta de Lixo: André Siqueira Dias; Alexandre 
Ribeiro dos Reis;
Trabalhador Braçal: Elci Maria de Paula Campos; An-
gelita Maria Soares;
Motorista: Vinícius de Oliveira Jorge;
Auxiliar de Escritório: Patrícia Simone Julio;
Fiscal: Wesley Ricardo Mariano;
Telefonista: Maurício Becho Campos Junior.

EXTRATO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 08/SAS/2017 - Órgão 
Gerenciador: Serviço de Água e Saneamento - SAS. 
Fornecedor: Panificadora Laguardia Ltda – ME - CNPJ 
17.367.467/0001-77. Objeto: RP para futuro e even-
tual fornecimento de pães para os servidores do SAS 
– Serviço de Água e Saneamento do Município de Bar-
bacena, nos dois turnos (manhã e tarde), e também 
para o fornecimento de sanduíches para servidores 
que eventualmente necessitem realizar horas extras. 
Origem: Processo Nº 006/2017 – Pregão Presencial 
Nº 009/2017. Gestor (a): Flávio Lúcio de Paula Gon-
zaga. Valor estimado: R$72.900,00 (setenta e dois mil 
e novecentos reais). Vigência: 12 meses a contar da 
assinatura. Data da Assinatura: 28 de junho de 2017.

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo Nº 12/SAS/2017 - Contratan-
te: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: 
CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA 
- CNPJ 18.365.700/0001-45. Objeto: Aquisição de Va-
les Transporte para atender ao SAS durante o ano de 
2017. Origem: Processo Nº 015/2017 – Inexigibilidade 
de Licitação Nº 002/2017. Gestor (a): Bruno Moreira 
Mota. Valor estimado: R$49.600,00 (quarenta e nove 
mil e seiscentos reais). Vigência: 12 meses a contar da 
assinatura. Data da Assinatura: 02 de junho de 2017.

Contrato Administrativo Nº 13/SAS/2017 - Contratan-
te: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornece-
dor: SIDRASUL SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA - CNPJ 
82.992.686/0001-09. Objeto: Aquisição de supresso-
res de surto e transitórios de tensão para proteção 
de equipamentos eletrônicos nos laboratórios ETA II, 
Centro de Controle de Operações e Painel do Boos-
ter (Loteamento Campo Belo). Origem: Processo Nº 
005/2017 –  Pregão Presencial Nº 005/2017. Gestor 
(a): Roberto César Campos de Resende. Valor esti-
mado: R$22.450,00 (vinte e dois mil e quatrocentos 
e cinquenta reais). Vigência: 12 meses a contar da 
assinatura. Data da Assinatura: 09 de junho de 2017.

Contrato Administrativo Nº 14/SAS/2017 – CREDEN-
CIAMENTO DE FARMÁCIAS - Contratante: SAS - Servi-

ço de Água e Saneamento. Fornecedor: DROGARIA PONTILHÃO LTDA. - ME - CNPJ 25.673.492/0001-07. Objeto: 
fornecimento de medicamentos genérico, éticos e similares, destinados ao tratamento de saúde dos servidores 
do Serviço de Água e Saneamento – SAS e de seus dependentes. Origem: Processo Nº 004/2017 –  Inexigibili-
dade de Licitação Nº 001/2017. Gestor (a): Eliane Maria Rios. Valor estimado: R$0,00. 
Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Data da Assinatura: 22 de junho de 2017.

Contrato Administrativo Nº 15/SAS/2017 – CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS - Contratante: SAS - Serviço de 
Água e Saneamento. Fornecedor: QUIMIFARMA LTDA-ME - CNPJ 04.699.945/0001-02. Objeto: fornecimento de 
medicamentos genérico, éticos e similares, destinados ao tratamento de saúde dos servidores do Serviço de 
Água e Saneamento – SAS e de seus dependentes. Origem: Processo Nº 004/2017 – Inexigibilidade de Licitação 
Nº 001/2017. Gestor (a): Eliane Maria Rios. Valor estimado: R$0,00. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. 
Data da Assinatura: 22 de junho de 2017.

Contrato Administrativo Nº 16/SAS/2017 – CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS. Contratante: SAS - Serviço de 
Água e Saneamento. Fornecedor: BATISTA E PRESOTI LTDA.- ME  - CNPJ 19.558.696/0001-02. Objeto: forne-
cimento de medicamentos genérico, éticos e similares, destinados ao tratamento de saúde dos servidores do 
Serviço de Água e Saneamento – SAS e de seus dependentes. Origem: Processo Nº 004/2017 – Inexigibilidade 
de Licitação Nº 001/2017. Gestor (a): Eliane Maria Rios. Valor estimado: R$0,00. Vigência: 12 meses a contar da 
assinatura. Data da Assinatura: 22 de junho de 2017.

Contrato Administrativo Nº 17/SAS/2017 - Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: BH 
BOBINAS EIRELI - EPP - CNPJ 24.899.419/0001-95. Objeto: aquisição de bobinas em papel térmico para im-
pressão de faturas mensais de água e esgoto. Origem: Processo Nº 008/2017 – Inexigibilidade de Licitação Nº 
007/2017. Gestor (a): Flávio Lúcio de Paula Gonzaga. Valor estimado: R$19.470,00 (dezenove mil, quatrocentos 
e setenta reais). Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Data da Assinatura: 29 de junho de 2017.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Convênio Nº 18/SAS/2017  - Convenente: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Conveniado: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS BARBACENA - CNPJ 
10.723.648/0005-73. Objeto: realização de estágios para alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos, 
tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e engenharias oferecidos pela CONVENIADA e aceitos pela CONVENEN-
TE. Valor estimado: R$0,00. Vigência: 24 meses a contar da assinatura. Data da Assinatura: 05 de junho de 2017.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 026/SAS/2015 - Contratante: Serviço de Água e Sanea-
mento – SAS. Contratada: CIMEC – CIMENTO & CONCRETO LTDA - CNPJ 01.524.903/0001-34. Objetos: prorro-
gação do prazo de vigência contratual em 12 (doze) meses, conforme solicitação do gestor através do Memo-
rando nº DAS - 35/2017, da Diretoria de Água e Saneamento do SAS. Da dotação Orçamentária: 17 512 0018 
1142 - Construir, Equipar, Ampliar e Ref. Sist. de Abastecimento de Água do SAS. 44 90 51 - Obras e Instalações 
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Valor: R$45.298,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e 
noventa e oito reais). Data da Assinatura: 01 de junho de 2017.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 026/SAS/2015 - Contratante: Serviço de Água e Sanea-
mento – SAS. Contratada: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ 71.251.029/0001-94. Objetos: reajuste do 
valor do Contrato 004/2017, conforme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65 II “d”, aplicando-se percen-
tual de 13,13% (treze vírgula treze por cento), tendo em vista a elevação de preços do fornecedor, devidamente 
comprovado e ante a pesquisa de mercado, comprovando a vantajosidade de aditivar o contrato. Da dotação 
Orçamentária: 04 122 0011 2183 - Manter as Atividades Administrativas do SAS 33 90 39 - Outros Serviços de 
Terceiros - PJ Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Valor: R$25.190,00 (vinte e cinco mil, 
cento e noventa reais). Vigência: até 31/12/2017. Data da Assinatura: 31 de maio de 2017.

Nº Objeto Data Fornecedor  Valor Total 

CD 42/17
Materiais(buchas, registros e uniao) para adequação 
do sistema de dosagem da bomba de carvão ativado 
da ETA II. 05/06/17 Predapi Industria e Comércio Ltda 108,58

CD 43/17

Passagem aérea (ida e volta) para a DAF, parti-
cipação no 47° Congresso Nacional de Saneamento 
da Assemae, em Campinas. 13/06/17 BB Turismo Ltda - ME 1.236,74

CD 44/17

Prestação de serviços de manutenção em tacógrafos
com aquisição de peças, em 08 caminhões que 
compõem a frota do SAS. 14/06/17

Waldney Coelho da Silva - ME
Peças: 1372,00

Serviços: 3125,00

CD 45/17

Aquisição de 05 baterias para substituição nos  
caminhões do SAS, conforme Decreto Municipal 
8.174 de 21/06/17 22/06/17 Andrea H. S. Nascimento - ME 2.400,00

CD 46/17

Contratação de empresa para prestação de serviços 
de utilidade pública (rádio), com 30 inserções de 30 
segundos, para informação à população devido ao 
derramamento de óleo na captação de água da 040, 
conforme decreto Municipal 8.174 de 21/06/17. 22/06/17 Fundação José Bonifácio de Andrada 288,00

CD 47/17

Contratação de empresa para prestação de serviços 
de utilidade pública (rádio), com 30 inserções de 30 
segundos, para informação à população devido ao 
derramamento de óleo na captação de água da 040, 
conforme decreto Municipal 8.174 de 21/06/17. 27/07/16 A.B.C. Radio e Televisao Ltda 375,00

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Avenida Governador Benedito Valadares, 181 - Padre Cunha – CEP: 36.202-328 – Barbacena – MG.

Tel.: (32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

dan Campos Fernandes - DIRETORA GERAL DO SAS.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº. 27/ 2017. PREGÃO 
PRESENCIAL:.  Nº. 001/ 2017. CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
1. INTRODUÇÃO
O Sr. , Pregoeiro da Câmara Municipal de Barbace-
na, Estado de Minas Gerais, nomeado pela Portaria 
nº. 221, de 05 de julho de 2017, juntamente com o 
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, Esta-
do de Minas Gerais, o Exmo. Sr.,  torna público que 
fará realizar, na Praça dos Andradas, 112 - Centro, 
na cidade de Barbacena/MG, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, para contratação de empresa 
especializada em cessão de direito de uso temporário 
de sistemas integrados nos módulos Orçamentário, Fi-
nanceiro e Administrativo, pelo critério de julgamento 
MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e al-
terações posteriores, e de acordo com as normas e 
condições fixadas neste instrumento.
O Pregoeiro receberá os envelopes de habilitação, de 
propostas e o credenciamento às 14:00 horas do dia  
17 de julho de 2017. Iniciada a abertura dos envelo-
pes com as propostas, não será admitido o ingresso 
de novos proponentes.
1.1 - Os esclarecimentos e as informações necessárias 
aos licitantes serão prestados na Câmara Municipal, 
no endereço supramencionado, no horário de 12:00 
às 18:00 horas e através do telefone (32)3333-1015.
1.2 - A apresentação das propostas pressupõe conhe-
cimento de todos os dados e informações necessárias 
ao seu preparo e a aceitação das condições estipula-
das neste processo licitatório.
2. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é a contratação de 
empresa especializada em cessão de direito de uso 
temporário de sistemas integrados nos módulos Pla-
nejamento, Contabilidade, Tesouraria, Compras e Lici-
tações, Almoxarifado, Patrimônio, Controle de Frota, 
Folha de Pagamentos, Controle Interno e Protocolo, 
conforme especificações constantes no Termo de Re-
ferência.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Até o dia 12 de julho de 2017 qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos,  providências ou 
impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo 
protocolizar o pedido na sede da Câmara Municipal, 
cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas (art.12 e §1°do anexo I, 
Decreto Fed. 3.555/2000).
3.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato 
convocatório, será designada nova data para a reali-
zação do certame.
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste 
edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que 

não o fizer até no dia consignado no item 3.1, des-
te edital, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso. 
3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitan-
te não o impedirá de participar do processo licitatório.
4. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. A interessada ou seu procurador deverá apre-
sentar-se, perante ao pregoeiro, para proceder ao 
respectivo credenciamento, munido dos documentos 
que a credenciem a participar deste procedimento li-
citatório (entenda-se procuração com reconhecimento 
de firma), inclusive com poderes para formulação de 
ofertas, lances verbais e manifestar-se a respeito do 
interesse de recorrer.
4.2. Cada licitante credenciará apenas um represen-
tante que será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório e a responder pela empresa 
representada, por todos os atos e efeitos previstos 
neste edital.
4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momen-
to da sessão, importará na sua imediata exclusão da 
fase de lances verbais, mantendo-se sua proposta 
escrita.
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados 
os seguintes documentos, no início da sessão do pre-
gão: 
a) O estatuto ou contrato social, ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, 
para verificação da compatibilidade do objeto social 
com o do pregão.
b)As empresas licitantes poderão ser representadas 
na sessão do Pregão por seu sócio, proprietário ou 
dirigente, desde que apresente cópia autenticada do 
Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Co-
mercial, no caso de empresa individual, acompanhado 
de cópia do documento de identidade mediante apre-
sentação do original. 
c)A representação também poderá ser feita por pro-
curador munido de instrumento público ou particular 
ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo 
do Anexo II, com firma reconhecida, comprovando a 
outorga de poderes necessários para a formulação de 
propostas e a prática de todos os demais atos ineren-
tes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do 
documento de identidade do credenciado ou procura-
dor e cópia autenticada de documento que comprove 
a representação legal do outorgante (Estatuto ou Con-
trato Social atualizado).
d)Termo de Opção para o Simples Nacional, se micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, sob pena de 
não poder usufruir dos benefícios do art. 44, §§ 1º 
e 2º; art. 45, incisos I a III e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
Complementar 123/2006.
§ 1º - Os documentos poderão ser apresentados por 
cópias autenticadas, ou conferidos, no ato do creden-
ciamento, mediante a exibição dos originais.
§ 2º - Os documentos de item “a” e “b”, por constarem 
da habilitação, após conferidos, serão devolvidos aos 
respectivos representantes.  
§ 3º - O representante legal, credenciado e/ou pro-
curador, deverá identificar-se exibindo o documento 
oficial de identificação que contenha foto; 
 4.5. Os documentos que constem da proposta e ha-
bilitação deverão ser entregues, em envelopes sepa-
rados, no ato do credenciamento, em seus originais 
ou cópias. Se em cópias, deverão estar autenticadas 
por tabelião ou o serem pelo pregoeiro ou membro da 
Equipe de Apoio.
4.6. A não apresentação ou a incorreção insanável de 
quaisquer dos documentos de credenciamento, impe-
dirá a participação do licitante na fase de lances ver-
bais, conforme deliberação do pregoeiro.
4.7. O representante poderá ser substituído, a qual-
quer momento, por outro devidamente credenciado.
4.8. Não será admitida a participação de um mesmo 
representante para mais de uma empresa licitante.
5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRI-
MENTO DE REQUISITOS E DOS DOCUMENTOS DE 
PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO
5.1. No dia, hora e local designados neste edital, na 
presença dos interessados ou seus representantes, 
devidamente credenciados, em sessão pública, o pre-

goeiro, que dirigirá os trabalhos, receberá os docu-
mentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata 
os nomes dos licitantes:
5.1.1 Declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, separada de qualquer dos envelopes exi-
gidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende 
às condições do presente certame, conforme modelo 
em anexo e;
5.1.2. Envelope contendo a Proposta de Preço (enve-
lope A), devidamente lacrado.
5.1.3. Envelope contendo a documentação exigida 
para a Habilitação (envelope B), devidamente lacrado.
A declaração de cumprimento dos requisitos de habi-
litação, prevista no item 5.1.1 deverá ser entregue no 
início da seção, logo após o credenciamento, separa-
damente dos envelopes A e B.
5.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos 
licitantes.
5.3. Os documentos relativos a proposta de preço e a 
habilitação deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes fechados, rubricados no fecho e identifica-
dos com o nome do licitante, o número e objeto da 
licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
(“Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”), 
na forma das alíneas “a” e “b” a seguir:
a) Envelope contendo os documentos relativos à pro-
posta de preço:
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA – MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017
LICITANTE: ___________________
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)
b) Envelope contendo os documentos de habilitação:
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA – MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017
LICITANTE: ___________________
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
5.4. Os documentos necessários à participação na pre-
sente licitação poderão ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, ou publicação em órgão da im-
prensa oficial, no caso de cópias, desde que acompa-
nhadas dos originais para conferência, na sessão, pela 
pregoeiro ou sua equipe de apoio. 
5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por 
meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 
fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas 
como forma de ilustração das propostas de preço.
5.6. Os documentos necessários à participação na 
presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preço e à habilitação e seus 
anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial 
do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente.
5.7. Quaisquer documentos necessários à participação 
no presente certame, apresentados em língua estran-
geira, deverão ser autenticados pelos respectivos con-
sulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 
tradutor juramentado.
5.8. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídi-
ca – CNPJ - indicado nos documentos da proposta de 
preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabe-
lecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da 
presente licitação.
5.9. A não-entrega da Declaração exigida no subitem 
5.1.1 deste edital implicará no não recebimento, por 
parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a docu-
mentação da proposta de preço e de habilitação e, 
portanto, a não aceitação do licitante no certame.
5.10. Após a apresentação da proposta, não mais ca-
berá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS 
PROPOSTAS) 
6.1. As propostas de preços devem, obrigatoriamente, 
preencher os seguintes requisitos e atender aos pa-
drões abaixo estabelecidos:
6.1.1. datilografadas ou digitadas, em uma (01) via, 
sem rasuras, emendas, entrelinhas, cotações alterna-
tivas ou ressalvas, com no máximo duas casas deci-
mais e entregues no local, dia e hora preestabeleci-
dos no Edital, contendo a identificação da empresa, 

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

EXTRATO DE PORTARIA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:

PORTARIA Nº.  221/2017 - NOMEAR, a partir desta 
data, JACQUELINE FONSECA DE PAULA, como Prego-
eiro Oficial da Câmara Municipal, tendo como equipe 
de apoio as servidor Flávio Marques de Assis. Gabine-
te do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Bar-
bacena/MG, ao quinto dia do mês de julho de 2017. 
Vereador Odair José Ferreira (Rede) -  Presidente. Tor-
nou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 
05.07.17. Maria Aparecida Elias de Paula - Secretária 
Geral.
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endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ, indicação do nome, qualifica-
ção, endereço e CPF do seu representante legal que 
assinará o contrato, rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal e assinada a última, sobre carim-
bo com nome, identidade ou CPF; conter o prazo de 
validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de entrega 
das propostas e excluídos os prazos recursais e con-
terem também:
a) Preços unitários e total em Reais (R$), incluindo to-
dos os impostos, taxas e demais encargos, conforme 
modelo em anexo a este edital.
6.1.2 O preço global proposto, para efeito de julga-
mento, será de exclusiva e total responsabilidade da 
contratada, inclusive de eventual lance verbal ofere-
cido.
7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)
7.1. Da habilitação: Para fins de participação no pre-
sente certame, será exigida a apresentação dos se-
guintes documentos:
7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.1.1.1. Cópia da cédula de identidade do represen-
tante legal da empresa;
7.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa in-
dividual;
7.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores;
7.1.1.4. O Microempreendedor Individual (MEI) deve-
rá comprovar sua condição mediante a apresentação 
do Certificado da Condição de Microempreendedor In-
dividual, que poderá ser obtido no endereço: http://
www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado, acom-
panhado do RG e CPF;
7.1.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de so-
ciedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;
7.1.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcio-
namento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.
7.1.2. Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista, con-
forme o caso:
7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuin-
tes estadual ou municipal, se houver, relativo ao do-
micílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União); 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Munici-
pal do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social 
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por Lei.
e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho 
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT) ou Positiva com efeitos de Negativa.
7.1.2.1. No caso de MEI, apenas se houver;
7.1.2.2. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda 
Municipal de seu domicílio;
7.1.2.3. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda 
Estadual de seu domicílio, exceto para Microempreen-
dedor Individual (MEI);
7.1.2.4. Prova de regularidade fiscal para com os tribu-
tos e contribuições federais;
7.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela 
Caixa Econômica Federal;
7.1.2.6. Prova de regularidade fiscal junto à Segurida-
de Social (INSS) – CND;
7.1.2.7. Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

(esta certidão poderá ser obtida gratuitamente nos 
sítios daquele tribunal (www.tst.jus.br), do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou 
de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT) - De 
acordo com a Resolução Administrativa nº 1.470, edi-
tada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 
de agosto de 2012, acrescida pela lei 12.440/2012.
7.1.2.8. As microempresas, empresas de pequeno 
porte e Microempreendedor Individual (MEI) deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
7.1.2.9. Havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado à microempre-
sa, empresa de pequeno porte e Microempreendedor 
Individual (MEI) o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo 
termo inicial será o momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, para comprovação da  
regularização da documentação.
7.1.2.30. As microempresas e empresas de pequeno 
porte, que vierem a participar
deste certame, deverão apresentar a declaração de 
ME E EPP (modelo do anexo IV), juntamente com a 
Certidão Simplificada ou outro documento equivalente 
expedido pela Junta Comercial do Estado do domicílio 
do licitante , e também toda a documentação exigi-
da para efeito da comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, quando 
lhe será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para a regularização da documentação, cujo termo ini-
cial corresponderá ao momento em que a proponen-
te for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Autarquia, para que 
seja providenciada a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa.
7.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
7.1.3.1 - Atestado de Capacidade Técnica fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
papel timbrado, comprovando a cessão de direito de 
uso (locação) dos sistemas integrados que compõem 
o objeto dessa licitação.
Parágrafo Único: O Atestado deve conter informações 
que permitam inferir que os sistemas atendem as exi-
gências do Sistema de Contas Municipais do Estado do 
Tribunal de Contas de Minas Gerais - SICOM (TCE-MG)
7.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expe-
dida pelo distribuidor da sede do licitante, com data 
não anterior a 60 (sessenta) dias do dia previsto para 
a entrega dos envelopes de documentação e proposta.
7.1.5. Declaração de cumprimento do disposto no inci-
so XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme 
modelo em anexo. 
7.2. Serão aceitas as certidões, em original, obtidas 
pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando
-as a verificações, caso necessário.
7.3. Os documentos poderão ser apresentados em ori-
ginal, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão 
ser autenticadas por tabelião ou apresentadas os res-
pectivos originais para conferência pela pregoeiro ou 
por membro da equipe de apoio, na sessão.
7.4. As certidões negativas, que não possuírem em seu 
corpo a data de validade, serão consideradas válidas 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua emissão.
8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será 
aberta a sessão de processamento do Pregão, inician-
do-se com o credenciamento dos interessados em par-
ticipar do certame.
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes 
entregarão a Pregoeiro a declaração de pleno atendi-
mento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido em Anexo, e em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.3. Durante os trabalhos, somente será permitida a 
manifestação, oral ou escrita, de pessoa devidamente 
credenciada pela empresa licitante.

8.4. Para efeito de classificação das propostas a Pre-
goeiro considerará o MENOR PREÇO GLOBAL cons-
tante em cada proposta, sendo desclassificadas as 
propostas:
8.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, pra-
zos e condições fixados no Edital;
8.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente 
em proposta das demais licitantes.
8.5. As propostas classificadas como de menor preço 
global, definido no objeto deste edital e seus anexos, 
e as propostas com preços até 10% superiores àquele, 
ou as propostas das 3 (três) melhores ofertas, con-
forme disposto no inciso VIII e IX do artigo 4º da Lei 
10.520/2002, passarão à fase de lances verbais.
8.6. O julgamento da presente licitação será proces-
sado, segundo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL e 
observado o disposto no item anterior, de acordo com 
o qual será classificada em primeiro lugar, a proposta 
que atenda integralmente as especificações e exigên-
cias deste Edital.
8.7. Somente será (ão) aceito (s) LANCE (S) VER-
BAL (S) que seja (m) inferior (es) ao valor da menor 
PROPOSTA ESCRITA e / ou do último menor LANCE 
VERBAL oferecido, observado (s) o (s) seguintes  mí-
nimo (s) de redução: 50,00 (cinquenta reais) do valor 
estimado.
8.6. Na análise e julgamento das propostas, serão 
obedecidos os ditames do art. 44, §§ 1º e 2º; art. 45, 
incisos I a III e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar 
123/2006.
8.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores 
das propostas selecionadas a formular lances de for-
ma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e os demais em ordem decrescente de valor.
8.8.1. Em caso de empate no valor das propostas 
escritas apresentadas, será realizado sorteio entre 
os licitantes empatados para definição da ordem dos 
lances. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá 
escolher a posição na ordenação de lances em relação 
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 
definição completa da ordem de lances.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e orde-
nadas as propostas. O Pregoeiro examinará a aceita-
bilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da ofer-
ta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.10. Sendo aceitável a oferta, será verificado o aten-
dimento das condições habilitatórias pelo licitante que 
a tiver formulado.
8.11. Constatado o atendimento pleno às exigências 
habilitatórias, será declarado pelo Pregoeiro, o propo-
nente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital.
8.12. Não sendo aceitável o preço, O Pregoeiro é fa-
cultada abrir negociação com a empresa classificada 
em primeiro lugar objetivando uma proposta que se 
configure de interesse da Administração.
8.13. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente 
não atender às exigências editalícias, O Pregoeiro exa-
minará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda a todas as exigências, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 
a ele adjudicado o objeto deste Edital.
8.14. A desistência em apresentar lance verbal, quan-
do convocado pelo Pregoeiro implica na sua exclusão 
da fase dos lances verbais, mantendo, entretanto, o 
preço da proposta escrita ou do último lance para efei-
to de ordenação das propostas.
8.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na 
qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se 
que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, 
sendo-lhes facultado este direito.
8.16. Outras decisões envolvendo principalmente ne-
gociações serão tomadas a partir de reuniões entre 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão 
objeto de registro em ata.
8.17. Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, 
o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
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Edital a proposta será desclassificada.
8.18. Caso não se realize lances verbais, será verifica-
da a aceitabilidade dos preços da proposta escrita de 
menor valor, facultado o Pregoeiro abrir negociação 
com autor dessa proposta e, uma vez considerados 
aceitos esses preços e cumpridos requisitos habilita-
tórios, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à 
firma que formulou a proposta em questão.
8.19. Ao final da disputa por lances verbais e, em de-
corrência do seu novo preço (preço final vencedor), o 
preço do produto será de acordo com o valor apresen-
tado no mapa de julgamento.
8.20. No caso de microempresa e ou empresa de pe-
queno porte, a melhor classificada será convocada, 
após o repregoamento, se houver, para apresentar 
nova proposta, por item em situação de empate, sob 
pena de preclusão.
8.21. Não se considerará qualquer oferta de vantagem 
não prevista no objeto deste Edital. 
9 – DO TESTE DE CONFORMIDADE E DA ADJUDICA-
ÇÃO DO OBJETO
A critério do pregoeiro, no caso de sistema desco-
nhecido pelo licitante, o vencedor da disputa será 
convocado, com pelo menos 2 ( dois) dias úteis de 
antecedência, para avaliação acerca da exatidão, 
cumprimento e conformidade com as especificações 
e características mínimas e demais exigências deste 
edital. Essa avaliação acontecerá durante a realização 
de TESTE DE CONFORMIDADE dos sistemas, quando 
a veracidade das informações prestadas pelo licitante 
no que se refere às funcionalidades de cada um dos 
sistemas deve ser comprovada.
9.1 – Os requisitos técnicos do sistema demonstrados 
pelo licitante no Teste de Conformidade serão avalia-
dos pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA), criada 
exclusivamente para esta finalidade, cujos membros 
serão escolhidos livremente e designados pela ADMI-
NISTRAÇÃO.
9.2 - O Teste de conformidade do sistema deverá 
ser feito em local e data estabelecida pelo Pregoeiro, 
devendo o licitante levar todos os equipamentos que 
julgar necessário, contendo dados suficientes para sua 
realização.
9.3 Os demais licitantes serão formalmente comunica-
dos do local, data e hora designados, afim de indica-
rem, se assim o desejarem e até o prazo estabelecido 
na comunicação, os fiscais (máximo de 1 para cada 
sistema) que participarão do Teste de Conformidade.
9.4 - Após a instalação dos equipamentos será entre-
gue um envelope ao representante da licitante, con-
tendo quais os requisitos serão objeto de demonstra-
ção e dado um prazo de 30 minutos para sua análise 
e posterior esclarecimento de eventuais dúvidas com 
relação ao conteúdo do envelope.
9.4.1 - A escolha dos requisitos a serem demonstrados 
constantes no envelope citado no item 9.4 será feita 
por critério exclusivo da Comissão Técnica de Avalia-
ção.
9.5 - A demonstração será realizada na seqüência de 
requisitos estabelecida no envelope.
9.5.1 – Apenas os membros da Comissão técnica de 
Avaliação poderão fazer perguntas ou solicitar escla-
recimentos ao representante do licitante enquanto o 
mesmo estiver demonstrando o requisito. 
9.5.2 – Após o encerramento da seção de avaliação 
será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para o 
fiscal presente apresentar memorial sobre a demons-
tração feita pelo licitante vencedor, desde que mani-
feste a intenção neste sentido ao final da seção.
9.5.3 – Havendo a intenção do fiscal presente em 
apresentar o memorial, a Comissão deliberará à con-
formidade ou não do sistema demonstrado, após o 
encerramento do prazo previsto no item anterior, em 
até 03 (três) dias úteis.
9.5.4 – Não havendo a intenção do fiscal em apresen-
tar o memorando, ou não havendo fiscal na seção, 
a Comissão poderá deliberar imediatamente após o 
encerramento dos trabalhos ou no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis.
9.6 – No caso de classificação do licitante, o Pregoeiro 
ou a autoridade competente adjudicará o objeto da 
licitação

9.7 - O não atendimento de pelo menos um requisito 
constante no envelope ensejará em desclassificação 
do licitante.
9.7.1 – No caso de desclassificação do licitante, o Pre-
goeiro convocará a 2ª melhor oferta proposta, sendo 
aplicável todas as disposições do item 9 e seus respec-
tivos sub-itens, na busca da proposta mais vantajosa
9.8 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na 
qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo pregoeiro, pela Comissão Técnica de Avaliação e 
pelos licitantes presentes, ressaltando-se que poderá 
constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sen-
do-lhe facultado este direito.
10  DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer 
deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação de memoriais, ficando os de-
mais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começa-
rão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada 
da licitante importará a decadência do direito de re-
curso e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação.
10.3. Interposto o recurso, a Pregoeiro poderá recon-
siderar a sua decisão ou encaminhá-la devidamente 
informado à autoridade superior.
10.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhi-
mento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.
10.5. Decididos os recursos e constatada a regularida-
de dos atos praticados, a autoridade competente ho-
mologará o procedimento e determinará a convocação 
dos beneficiários para a assinatura da Ata.
10.6. A licitante que convocada para assinar a ata 
deixar de fazê-lo, dela será excluída, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis.
10.7. Colhidas as assinaturas o setor responsável 
providenciará a imediata publicação da ata e se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o 
item anterior.
10.8. É facultado aos licitantes, nos termos fixados no 
artigo 109 da Lei 8.666/93, a interposição de: 
10.8.1. RECURSO HIERÁRQUICO – dirigido ao Presi-
dente da Câmara Municipal, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da 
ata da Comissão Especial de Licitação, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do 
art. 79 da Lei 8.666/93;
f) aplicação das penalidades de advertência, suspen-
são temporária e multa.
10.8.2. REPRESENTAÇÃO - no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da intimação da decisão relacionada com o ob-
jeto da licitação ou do contrato, de que não caiba re-
curso hierárquico.
10.9. A interposição de recursos se dará por petição 
datilografada ou digitada, subscrita pelo representan-
te legal da recorrente, devidamente protocolada, não 
sendo considerado seu envio por meio eletrônico, fac-
símile ou por meio postal. 
10.10. Os recursos deverão ser protocolados na sede 
da Câmara Municipal de Barbacena/MG, que posterior-
mente serão encaminhados à Comissão de Licitação.
11 - DO CONTRATO
11.1 - Homologada a presente licitação, será convoca-
da para assinatura dos contratos respectivos, confor-
me minutas anexas, que integram o presente Edital, a 
primeira classificada.
11.1.1 - O não atendimento à convocação para as-
sinatura do contrato no prazo fixado implicará a de-
cadência do direito à contratação, sujeitando, ainda, 
a empresa adjudicatária a possíveis sanções, com o 
intuito indenizatório, mediante regular e prévio Pro-
cesso Administrativo.

11.1.2 - Na hipótese do sub-item anterior, proceder-
se-á a convocação de outra empresa, obedecidas a 
ordem de classificação e as mesmas  condições pro-
postas  pelo desistente, inclusive quanto ao preço.
11.2 - Os contratos terão prazo de vigência de 12 
(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, pror-
rogáveis por períodos inferiores ou iguais, a critério do 
Contratante, mediante termo aditivo devidamente for-
malizado, observada a legislação pertinente e o prazo 
máximo fixado no art. 57 da Lei 8.666/93. O contrato 
somente será prorrogado nos itens referentes aos ser-
viços de caráter continuado, excluídos os serviços de 
implantação, migração de dados, licença e direito de 
uso e de customização.
11.3 - O conteúdo do presente Edital e as propostas 
dos licitantes vencedores farão parte integrante dos 
contratos, independentemente de transcrição.
11.4 - O não cumprimento das obrigações contratuais 
e demais condições constantes do Edital sujeitará as 
contratadas às penalidades previstas nos artigos 81, 
86, 87 e 88, sem prejuízo das sanções previstas nos 
artigos 77 a 80, da Lei Federal 8.666/93.
12 - DO PAGAMENTO
12.1 - O “CONTRATANTE” efetuará os pagamentos à 
contratada após a entrega da nota fiscal/fatura, ates-
tada pelo órgão responsável pelo recebimento de todo 
serviço da respectiva nota.
12.2 - O CONTRATANTE efetuará o pagamento para os 
serviços, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao 
cumprimento das exigências deste edital.
13 – DA DOTAÇÃO 
13.1 – Os valores contratados serão suportados na se-
guinte dotação orçamentária, prevista para o exercício 
de 2017, sendo: 
0101 CORPO ADMINISTRATIVO
01.031.0047.2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA CAMARA MUNCIPAL
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Nenhuma indenização será devida às Proponen-
tes pela elaboração e apresentação da documentação 
de que trata o presente Edital.
14.2 - Qualquer serviço que por suas características, 
seja considerado de natureza excepcional, poderá ser 
objeto de outra licitação e adjudicado a terceiro a juí-
zo do Órgão fiscalizador do Contrato e observadas as 
exigências legais
14.3 -  Os casos omissos, bem como as dúvidas sus-
citadas, serão resolvidos pela Comissão Permanente 
de Licitação designada para abertura e julgamento da 
presente Licitação Pública.
14.4 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apre-
sentados, em qualquer época.
14.5 - A Administração da Câmara Municipal, sempre 
mediante despacho escrito e devidamente fundamen-
tado, deverá anular a presente licitação por ilegalidade 
e, desde que fundada em razões de interesse público, 
poderá:
14.6 adiar a abertura das propostas, dando conheci-
mento aos interessados, por publicação no Diário Ofi-
cial do Estado, com antecedência de, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada.
14.7 revogar, no todo ou em parte, a presente lici-
tação com base em fato superveniente, devidamente 
comprovado, disto dando ciência aos interessados, 
mediante publicação.
14.8 alterar, até a data da sessão pública, as condições 
deste Edital, as especificações e qualquer documento 
pertinente a esta licitação, desde que seja fixado novo 
prazo, para a abertura das propostas, a contar da pu-
blicação das alterações, salvo se estas, inquestiona-
velmente, não afetarem a formulação das propostas.
14.9 - A não apresentação, no momento próprio de 
qualquer documento exigido neste Edital, implicará na 
inabilitação ou desclassificação da licitante.
14.10 Observado o disposto no sub-item anterior, a 
Pregoeiro reserva o direito de promover diligências e/
ou solicitar esclarecimentos ou informações comple-
mentares relativos aos documentos apresentados. A 
falta ou insuficiência no atendimento de qualquer soli-
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citação excluirá a licitante do processo seletivo.
14.11 É vedada a inclusão posterior do documento ou 
informação requerida no instrumento convocatório.
14.12 Decairá do direito de impugnar os termos do 
Edital de Licitação perante à Administração, o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder 
a abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO.
15. DOS ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Esclarecimentos adicionais relativos ao texto deste 
Edital, quando envolverem interpretação sobre o pre-
ciso entendimento do que nele contém, poderão ser 
obtidos junto ao pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, até 
03 dias antes do dia marcado para o recebimento dos 
envelopes, desde que solicitado por escrito. O inteiro 
teor do pedido formulado, bem como da respectiva 
resposta serão levados ao conhecimento de todas as 
licitantes.
16. DO ANEXO
Faz parte integrante do presente edital, o seu anexo:
• ANEXO I – Termo de Referência e Especificações 
Técnicas Básicas 
Câmara Municipal de Barbacena/MG, 05 de julho de 
2017

Vereador Odair José Ferreira (Rede)
Presidente
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNI-
CAS BÁSICAS

1. OBJETO
O objeto da presente licitação é a contratação de 
empresa especializada em cessão de direito de uso 
temporário de sistemas integrados nos módulos Pla-
nejamento, Contabilidade, Tesouraria, Compras e Li-
citações, Almoxarifado, Patrimônio, Controle de Frota, 
Folha de Pagamentos, Controle Interno e Protocolo, 
conforme especificações constantes neste Termo de 
Referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Trata-se de contratação de objeto comum, com 
especificações objetivas e usuais para a locação de 
software, de forma contínua, a fim de suportar os 
processos de forma integrada, promover qualidade e 
agilidade das informações no fluxo entre os departa-
mentos, garantir maior rapidez, confiabilidade, segu-
rança e desburocratização na execução das atividades 
e atender às novas normas da STN e TCEMG.
• O Sistema Integrado permitirá a organização de da-
dos, viabilizando o gerenciamento da Administração 
e o fornecimento por meio de gráficos, relatórios e 
planilhas. Além disso, proporcionará o conhecimento 
necessário para planejamento estratégico e execução 
orçamentária, suporte ao controle interno e externo, 
controle dos limites superiores e inferiores, controle 
de origem e aplicação de recursos, contabilização au-
tomática da folha de pagamento dos servidores, da 
arrecadação dos tributos e da dívida ativa municipal, 
dentre outros.
• Dessa forma, considerando que a Administração po-
derá desempenhar grande parte das suas funções uti-
lizando de uma prestação de serviços que atenda aos 
requisitos mínimos do edital, adota-se a licitação na 
modalidade de Pregão, tipo menor preço, que precei-
tua as vantagens como competitividade, celeridade, 
economicidade e eficiência.
3. VISITA TÉCNICA
3.1. A Visita Técnica é FACULTATIVA para a propo-
nente conhecer os locais que impactarão na futura 
prestação de serviços, tais como as áreas envolvidas, 
suas estruturas físicas, organizacionais, infraestrutura 
de TI e servidores a capacitar na fase de implantação 
do software.
4. TERMO DE VISTORIA
4.1. Após a realização da Visita Técnica será fornecido 
à licitante o Termo de Vistoria, comprovando que a 
proponente realizou a visita técnica, tomando conheci-
mento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento integral das obrigações objeto da 
licitação.
5. ESTIMATIVA DA DEMANDA E QUANTIDADE DOS 
SERVIÇOS
5.1. O objeto foi especificado, de forma a assegurar 

5.3. A prestação de serviços se dará em 02 (duas) fa-
ses: a preparatória (serviços de implantação) e a nor-
mal (serviço de locação, com possibilidade de solicitar 
suporte técnico, assistência à operação e customiza-
ção do sistema), para melhor adaptação dos usuários 
ao processo.
6. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A RESPECTIVA 
CONTRATAÇÃO
6.1.Cumprir as normas do Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público MCASP;
6.2. Cumprir Instruções Normativas do TCEMG;
6.3. Prestar contas diretamente para o SICOM/TCEMG;
6.4. Integrar os serviços das diversas áreas meio da 
Administração, evitando retrabalho;
6.5. Aumentar a qualidade e reduzir custos e prazos 
dos processos de planejamento e gestão, licitação, 
contratação, patrimônio, contabilidade, frotas e con-
trole interno;
6.6. Aperfeiçoar continuamente o controle patrimonial, 
mediante integração com a execução orçamentária;
6.7. Aperfeiçoar continuamente o fluxo dos processos 
desde a requisição até o pagamento;
6.8. Processar a contabilização automática da folha de 
pagamento dos servidores;
6.9. Controlar a origem e aplicação dos recursos;
6.10. Controlar, gerenciar e reduzir custos com a frota 
de veículos e máquinas;
6.11. Obter relatórios gerenciais que cruzam infor-
mação das diversas fases do processo da receita e 
despesa;
6.12. Aperfeiçoar continuamente o controle do fluxo 
das despesas e processamento das licitações;
6.13. Desburocratização, maior rapidez e segurança 
na execução das atividades;
6.14. Maior confiabilidade, disponibilidade e segurança 
dos dados;
6.15. Melhorar os controles internos e a transparência 
dos resultados.
7. EXECUÇÃO CONTRATUAL E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO

* A implantação deve ser concluída em até 90 dias.
e) A locação será devida apenas após a implantação.
*** Quanto aos itens de Suporte Técnico e Desen-
volvimento, somente serão devidos após encaminha-

a implantação, reaproveitando os dados existentes e 
as condições para que o sistema esteja sempre dis-
ponível, útil e atualizado, em normal operação pelos 
usuários, atendendo às demandas do Município de 
Barbacena.
5.2. A demanda da quantidade de serviços foi estima-
da considerando a natureza de cada serviço e a neces-
sidade da equipe da Câmara de Barbacena, conforme 
a tabela descrita a seguir:
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE 
    

a. IMPLANTAÇÃO Única 

Executado apenas uma vez, no início do 
contrato, a 

concluir em três meses.    
    
b. LOCAÇÃO 12 meses A locação inicia após a implantação. 
    

   
Configurações no Software de Gestão 
Fiscal, para 

   atender às particularidades locais. 

c. SUPORTE TÉCNICO 50 horas 
Assistência presencial, ou na sede da 
contratada, 

   
aos usuários para sanar dúvidas na 
operação do 

   
sistema,  ou  para  recuperação  de  panes  
quando 

   causadas pelo ente público. 
    

   
Este serviço corresponde à previsão de 
possíveis 

d. DESENVOLVIMENTO 50 horas 

desenvolvimentos  que  sejam  
necessários  para  a 
customização do software em demandas 
específicas    

   da Câmara de Barbacena. 
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CRONOGRAMAFÍSICO- FINANCEIRO 

 
MESES – EXECUÇÃO CONTRATUAL (%) 

 
OBJETO 1º 2º 3º 4º 5º  6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º  
               
1. 33,33 33,33 33,33            

Implantação* 
% % %            

              
              

2.  Locação** 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
8,33
% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

8,33
%  

              

3.Suporte - - - 
11,11
% 

11,11%11,11
% 

11,11
% 11,11% 11,11% 

11,11
% 

11,11
% 

11,11
%  

Técnico***               
              

4.Desenvolvim - - - 
11,11
% 

11,11%11,11
% 

11,11
% 11,11% 11,11% 

11,11
% 

11,11
% 

11,11
%  

ento ***               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

mento da demanda, aprovação da proposta e homo-
logação formal dos serviços que foram executados, 
por parte do responsável na CÂMARA MUNICIOAL DE 
BARBACENA.
8. CONDIÇÕES DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO 
OBJETO
- O objeto deste Pregão será entregue em perfei-
tas condições de uso e recebido provisoriamente no 
âmbito previsto neste edital e seus anexos, inclusive 
contrato para efeito simultâneo ou posterior verifica-
ção, conforme o caso, da compatibilidade com as es-
pecificações pactuadas, envolvendo a verificação da 
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita ade-
quação, resultando no recebimento definitivo.
- O  recebimento  definitivo  não  exclui  a  respon-
sabilidade  da(s)  proponente(s) adjudicatária(s), nos 
termos das prescrições legais, podendo levar ao can-
celamento do contrato, sem prejuízo das sanções pre-
vistas neste edital e seus anexos.
8.3. O objeto será recusado e a Contratada desclas-
sificada se, transcorridos 10 (dez) dias, posterior ao 
prazo de Implantação, ocorrer uma das seguintes hi-
póteses:
8.3.1 O objeto entregue for diferente das especifica-
ções contidas na proposta da Contratada;
8.3.2. Não houver o adimplemento da implantação;
8.3.3 For identificado algum requisito do Termo de Re-
ferência que persistir não atendido pela Contratada.
8.4. A Contratada, então, poderá interromper o aces-
so ao sistema e, querendo, apresentar Recurso com-
provando o adimplemento das condições impostas no 
presente edital e a improcedência dos motivos da re-
cusa, para julgamento pelo Contratante.
8.5. Ocorrendo eventual desclassificação da Contra-
tada, a PREFEITURA DE BARBACENA convocará as 
licitantes remanescentes, observando a legislação em 
vigor e a ordem de classificação das propostas, sem 
prejuízo da devida penalização das licitantes porven-
tura desclassificadas.
8.6. Recebimento do Serviço de Implantação:
8.6.1. Para comprovar a conclusão dos serviços de im-
plantação, inclusive para fins de pagamento, a Contra-
tante emitirá atestado de implantação de cada sistema 
implantado, incluindo o aceite dos dados migrados e 
do treinamento realizado para os servidores.
a) Os softwares instalados não poderão impor restri-
ções de uso, pelo número de usuários, ou número de 
conexões simultâneas ou configurações do hardware;
b) Durante a vigência do contrato, é responsabilidade 
da Contratada manter sempre atualizado para a última 
versão do software;
c) a Contratada deverá fornecer comprovante da 
realização do treinamento inicial, mediante listas de 
presença assinadas por todos os indicados pela Ad-
ministração;
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE
9.1. O sistema automatizará o controle e gestão fiscal 
da Câmara de Barbacena, interligando os diversos se-
tores envolvidos e disponibilizará informações para os 
Órgãos de controle externo e interno.
9.2. Condição para Classificação:
9.2.1. Deverão ser demonstrados, 100% (cem por 
cento) no momento da Avaliação Técnica, das carac-
terísticas, requisitos e itens constantes das especifica-
ções técnicas deste edital.
9.2.2. As características Técnico Funcionais Gerais são 
obrigatórias e o não atendimento de algum dos itens 
desclassificará a empresa.
9.2.3. A solução inclui as licenças de uso e serviços 
de implantação, manutenção e suporte técnico aos 
usuários.
10. DAS DEFINIÇÕES
• Ressalta-se, para efeito de referência a utilização das 
seguintes definições:
o Locação de Software: são serviços mensais, não 
presenciais, de licenciamento, manutenção corretiva, 
atualizações de versões e helpdesk.
o Licenciamento: fornecimento de licenças de uso de 
programas de computador em nome do Contratante, 
sem limitação de uso durante a vigência do contrato, 
do Software de Gestão Fiscal e dos programas neces-
sários à sua operação, tais como Sistema Operacional 
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dos Servidores e Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados.
o Manutenção Corretiva e Atualizações de Versões: 
serviço de manter os softwares fornecidos em sua úl-
tima versão, livre de erros.
o Serviço de helpdesk: atendimento dos usuários para 
sanar suas dúvidas sobre a operação do sistema, por 
telefone, chat e e-mail.
o Implantação: corresponde à entrega, em até 90 
dias, do sistema para início da locação e inclui os ser-
viços de instalação e configuração dos softwares, mi-
gração dos dados de sistemas legados e treinamento 
inicial dos usuários.
o Instalação e configuração: serviços necessários para 
disponibilizar os Softwares ora licitados para acesso 
aos usuários.
o Migração de dados: corresponde ao serviço de tor-
nar os dados legados do município disponíveis para 
acesso no Software de Gestão Fiscal.
o Treinamento Inicial dos usuários: corresponde à ca-
pacitação dos usuários na iniciação da utilização das 
funcionalidades do Software de Gestão Fiscal com as-
sistência presencial após o treinamento.
o Serviços sob demanda: serviços prestados median-
te Ordens de Serviços, dimensionadas pela previsão 
em horas técnicas, para suporte técnico e desenvolvi-
mento com negociação e aprovação do Município de 
Barbacena.
o Suporte Técnico: serviços de configuração e custo-
mização do sistema, além de assistência presencial 
aos usuários para sanar dúvidas na operação do siste-
ma, ou para recuperação de panes.
11.DA DEMANDA
A opção por contratar um Sistema Integrado de Ges-
tão Fiscal fundamenta-se no ponto de equilíbrio entre 
as necessidades e as possibilidades do Município de 
Barbacena, tais como a necessidade de mudança im-
posta pela STN e TCEMG, além é claro do advento do 
vencimento da possibilidade de prorrogar o contrato, 
conforme determina a legislação, e a possibilidade de 
contratar soluções disponíveis no mercado.
As alternativas genéricas são: 1) desenvolver softwa-
re; 2) adquirir software com fonte; 3) adquirir licença 
permanente de uso do software; 4) locar software; 5) 
adotar software público.
As alternativas 1 e 2 são impróprias porque a Câma-
ra não dispõe de equipe e expertise para desenvolver 
e/ou manter o software, nem se afiguraria vantajoso 
contratar pessoal para tal, dada a exiguidade do prazo 
e o fato de que desenvolver sistemas não é a finalida-
de do serviço prestado pela CÂMARA DE BARBACENA, 
a qual é proporcionar qualidade de vida por meio de 
serviços de qualidade para a população.
Justifica-se a não utilização de um software publico 
(5) no objeto da licitação em questão ou adaptação 
para o mesmo, pelo fato da Câmara de Barbacena não 
possuir corpo técnico suficiente para prover manuten-
ção, desenvolvimento e possíveis alterações futuras 
no Software livre (e - cidade), software de gestão 
integrada disponibilizada pelo Ministério do Planeja-
mento através da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação – SLTI observamos que apesar de sua 
instalação ser relativamente simples, não foi possível 
a comprovação de que a solução atende às necessida-
des das áreas usuárias, uma vez que a base cadastral 
disponibilizada está vazia, dificultando a geração de 
consultas, relatórios e procedimentos diversos (cálculo 
de impostos, taxas e dívidas, processo de compra e 
licitação, execução orçamentária e financeira; presta-
ção de contas, etc..).
Vale ainda ressaltar, que, nos entes públicos onde esta 
solução está funcionando foi necessário contratar em-
presa para a evolução e customização da solução com 
alto investimento do ente público.
Também é preciso atentar para a necessidade de con-
versão dos dados do sistema legado para o e - cida-
de com as informações do Município de Barbacena, 
quanto a cadastros imobiliários, mobiliários, dívida 
ativa, patrimoniais, gestão de pessoal, execução orça-
mentária e outros, o que demandaria contratação de 
empresas para tal feito.
Sem equipe de desenvolvimento, o serviço de ma-

nutenção deve ser contratado, sob pena de obsoles-
cência do software, diante das freqüentes alterações 
das normas legais. Assim, a validade do software é 
determinada pelo prazo de contratação do serviço de 
manutenção, o que torna inútil adquirir licença perma-
nente (opção 3) em detrimento da locação.
Dada à volatilidade das normas, o caráter essencial da 
solução é o serviço de manutenção, acompanhado do 
atendimento ao usuário.
Os macro-processos de Gestão Fiscal em utilização 
na CÂMARA DE BARBACENA deverão estar revisados, 
para atender às novas normas editadas, pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional STN, detalhadas no Manual da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP.
Essa mudança implica em dispor de uma solução em 
TI que contemple a automação dos novos procedi-
mentos contábeis, de forma integrada com os ma-
cro-processos listados, que serão implantados. Essa 
solução também deverá contemplar a nova versão do 
Sistema Informatizado de Contas dos Municípios SI-
COM, do TCEMG.
A solução que se busca deve ser integrada, dada a 
necessidade de troca de informações entre os macro
-processos. Informatizá-los de forma separada acarre-
ta retrabalho, qual seja: redigitar o mesmo dado em 
sistemas distintos e garantir que não haja divergência, 
devido aos riscos haver informações fiscais inconsis-
tentes entre os macro-processos. A não integração 
dos sistemas acarreta prejuízo na comunicação, tem-
pestividade, custos, assincronismo entre os departa-
mentos e é ineficiente. O retrocesso no que já existe 
funcionando seria inadmissível.
As soluções disponíveis no mercado que prometem 
suportar os processos de negócio de forma integra-
da, promover qualidade e agilidade das informações 
no fluxo entre os departamentos, e atender às novas 
regras da STN e TCEMG.
Dada a criticidade da solução que se busca a contra-
tação não poderá prescindir da prova de conceito e da 
desclassificação da Contratada caso ocorra o inadim-
plemento da implantação no prazo ajustado.
17.1. RELAÇÃO DEMANDA X NECESSIDADE
A demanda é por um sistema em TI e serviços com-
plementares que permitam automatizar de forma inte-
grada, os macro-processos do Município de Barbacena 
listados no quadro abaixo, os quais são executados 
envolvendo o trabalho de diversas áreas.
A informatização isolada desses macro-processos não 
atende à presente demanda, porque implicaria em 
controles redundantes, retrabalho, conciliação de di-
ferenças de dados, além do risco de se trabalhar com 
informações divergentes e até punições para os agen-
tes públicos.

18. CARACTERÍSTICAS TÉCNICO FUNCIONAIS GE-
RAIS
18.1. Fornecer, instalar e manter: o Sistema Opera-
cional ( Windows NT Server, Windows Server, Unix, 
Linux Debian ou Compatíveis, OS/2 Server e Etc), Ser-
vidor de Banco de Dados, Servidor de Páginas Web 
(web Server), open source ou licenciados em nome 
do Município de Barbacena sem ônus adicional e sem 
limitações do número de usuários, número de cone-
xões ou características do hardware; O hardware será 
fornecido pelo Município.
18.2. Os Sistemas cuja plataforma for web deverão 
rodar em ambiente seguro HTTPS (SSL: protocolo de 
segurança que criptografa todos os dados trafegados 
entre o computador do usuário e o da solução a ser 
utilizada) através da internet, com o objetivo de aces-
so às informações de forma segura.
18.3. Os sistemas web devem permitir acesso ao mó-
dulo através de senha personalizada e dispositivo do 
tipo CAPTCHA (teste público completamente automa-
tizado para diferenciar entre computadores e huma-
nos);
18.4. Os sistemas devem ser multiusuário e multi-
tarefa, acessível via intranet e oferecer as seguintes 
condições:
a) Manter log das transações, indicando a data, hora, 
nome do operador e alteração feita;
b) Permitir consultar o histórico de alterações dos re-
gistros, filtrando por usuário e período;
c) Gerar relatórios com logomarca, rodapé e plano de 
fundo parametrizável, em formato PDF e TXT;
d) Dispor de link para acionar o chat a fim de obter 
suporte online, em cada formulário, visando permitir 
consultas aos técnicos da Contratada, agilizando a so-
lução de dúvidas durante a utilização dos sistemas;
e) Rotina de cópia automática (programada);
f) Rotina de atualização automática de versão do sis-
tema, sem intervenção de usuário;
g) Permitir a troca de mensagens entre os operadores 
do sistema;
h) Identificar, nos relatórios, o atalho para emissão de 
segunda via do Planejamento e Orçamento.
19. ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS E MACRO-PRO-
CESSOS

 

 3 

MACRO-PROCESSO/PROCESSO DE NEGÓCIO DEMANDA DE INTEGRAÇÃO 

a. Planejamento e Orçamento 
* Gerir Leis de Planejamento 
* Gerir saldos orçamentários 
* Gerir Equilíbrio das Contas Públicas 

As informações de planejamento e 
orçamento são intensamente 
compartilhadas entre os macro-processos 
da execução orçamentária 

b. Geração da Despesa 
* Requisição e Autorização da despesa 
* Processo de Compras  
* Procedimento Licitatório, Pregão e 
Registro de Preços 
* Procedimentos de Contratação e Gestão 
de Contratos 

A contratação depende da reserva prévia 
de recursos (art.14, Lei 8666); 
O contrato cria obrigações que devem 
ser empenhadas (art.58 e 61 Lei 
4320/64); 
A liquidação depende do recebimento do 
material ou serviço (art.63,§2,III Lei 
4320). 

c. Execução da Receita e Despesa 
* Registrar a arrecadação das Receitas 
* Processamento dos Empenhos  
* Processamento das Liquidações 

Parte nuclear do processo da Gestão 
Fiscal do Município de Santa Bárbara é 
inseparável dos demais macro-
processos, de orçamento, contratação, 
gestão financeira, patrimônio, 
contabilidade e controle interno. 

d. Gestão Financeira 
* Cadastros Técnicos  
* Controle de Saldos Financeiros 
* Programação de Pagamentos 
* Procedimentos de Movimentação 
Financeira 

O planejamento financeiro parte das 
informações dos demais macro-
processos para projetar recebimentos e 
programar pagamentos. É inseparável da 
Execução Orçamentária e Contabilidade. 

e. Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
* Gerir roteiros contábeis 
* Processar contabilização automática e 
Manual 
* Procedimentos Contábeis 
* Elaborar Demonstrativos Contábeis 
* Publicações 
* Prestações de Contas 

Os dados de muitos macro-processos 
convergem para a contabilidade como os 
do planejamento, receita, contratação, 
execução orçamentária e gestão 
financeira. Dados como reconhecimento 
patrimonial de receitas, despesas, 
incorporações e baixas patrimoniais, 
cauções, transferências, provisões, 
depreciação, execução contratual e 
controle de disponibilidade de recursos. 

f. Gestão de Materiais, Patrimônio e Frotas 
* Recebimento de Materiais e Serviços 
* Expedição e Saída de Materiais 

A entrada no patrimônio, em geral, 
ocorre pela execução orçamentária. 
A contabilidade processa o ingresso dos 
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* Gerir Patrimônio (Incorporação, baixas 
e outros)  
* Controlar Frotas de Veículos e 
Máquinas 

bens no inventário e sua depreciação, 
assim como as baixas patrimoniais. 

g. Pessoal e Folha de Pagamentos 
* Gerir Cadastro de Pessoal 
* Legislação de Pessoal 
* Gerir a Folha de Pagamentos 

Aproximadamente a metade dos 
recursos públicos é gasto com pessoal, 
gerando muitos empenhos e lançamentos 
contábeis. 

h. Controle Interno 
* Elaboração do Manual de 
Procedimentos 
* Verificação de Conformidade 
* Auditoria documental 
* Geração de Relatórios Fiscais 

O Controle Interno deve ser prévio, 
concomitante e subsequente. 
Assim, cada macro-processo liga-se ao 
Controle interno para realizar checklists, 
relatórios e auditorias. 

i. Controle de processos 
*Controle de acesso e uso do sistema 
*Cadastros Necessários do Sistema 
*Execução de atividades / rotinas no sistema 
*Relatórios do Sistema de Controle de 
Processos 
 

Controle efetivo das solicitações feitas 
a cada departamento pela população. 
Controle total dos trâmites entre os 
departamentos e acompanhamento dos 
processos em andamento, fornecendo 
informações rápidas e confiáveis a 
respeito do documento em trâmite, até 
o seu encerramento. Segurança no uso 
do sistema controlando as atividades 
executadas pelos operados cadastrados, 
solicitando senha com permissão 
/bloqueio de acesso. 
Manter e permitir cadastro de 
interessados, setores, rotinas e demais 
dados no sistema. 
Tramitar os processos, alocar parecer 
eletrônico e anexar documento 
digitalizado aos processos. 
Gerar informações que permitam 
gerenciar os processos gravados no 
sistema. 
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SOFTWARE Planejamento / Contabilidade / Tesouraria (PPA / LDO / LOA – Consolidado e por 
órgão; Programação e Execução Orçamentária e Financeira; Prestação de Contas)  

  
Item   

  
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

1.  Permitir adoção do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, com especificação e 
aplicação de atributo (indicador de superávit financeiro) e conta corrente (subdetalhamento de 
contas do PCASP), em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público - MCASP 7ª edição. 

2.  Permitir a geração de arquivos com informações para alimentar os sistemas implementados 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial o SICOM, SIACE LRF, 
demonstrado através da: 
- página do Tribunal de Contas do Estado algum cliente que tenha o envio atual e validado para 
o SICOM IP, SICOM Prestação de Contas (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público – DCASP, SICOM AM e SICOM balancete conforme normatizações; 
- importação para o SIACE LRF, apresentando recibo de envio de algum Município que utiliza 
sistema de gestão proposto; 

3.  Permitir emissão de relatórios com informações necessárias ao preenchimento SICONFI; 
4.  Permitir emissão de relatórios com informações necessárias ao preenchimento do SIOPE - 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação; 
5.  Permitir emissão de relatórios com informações necessárias ao preenchimento do SIOPS - 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde; 
  
  

Item   
  

MÓDULO: PLANEJAMENTO / CONTABILIDADE / TESOURARIA 

LEI DO PLANO PLURIANUAL 
1.   Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, 

Decreto nº 2829/98 e das Portarias Interministeriais nº 42/99, nº 163/01 e nº 219/04; 
2.   Permitir a elaboração do PPA para o próximo exercício financeiro em paralelo com a 

execução do atual; 
3.   Permitir consultas rápidas da situação de um determinado programa ou ação; 
4.   Permitir o cadastro dos programas com seus indicadores e índices esperados, bem como 

o órgão e gerente responsável, além do público alvo; 
5.   Permitir o cadastro das ações para atendimento dos programas, contendo informações 

sobre o tipo da ação, tipo do projeto, atividade ou operações especiais, tipo do orçamento 
(fiscal, seguridade social ou investimentos de estatais), das metas físicas e financeiras 
pretendidas para cada período, do produto, título, finalidade e unidades de medida; 

6.   Permitir a avaliação periódica dos programas e ações fazendo um comparativo entre o 
planejado e o executado, bem como a emissão de relatórios para acompanhamento; 

7.   Permitir o registro da receita e previsão para os dois ou mais exercícios seguintes; 
8.   Permitir o cadastramento das restrições e providências relativas à avaliação dos 

programas; 
9.   Permitir o cadastramento de fundamentos legais, tais como: Portarias, Decretos, Leis etc; 
10.   Permitir a elaboração do Plano Plurianual – PPA, objetivando planejar as ações 

governamentais de longo prazo com duração continuada, conforme dispõe o Artigo nº 
165 CF e Lei Orgânica Municipal; 
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6.   Permitir a avaliação periódica dos programas e ações fazendo um comparativo entre o 
planejado e o executado, bem como a emissão de relatórios para acompanhamento; 
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programas; 
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11.   Permitir emissão de todos os anexos que compõe o Plano Plurianual Municipal, inclusive 
o projeto de Lei consolidando a administração direta e indireta para envio ao Legislativo; 

12.   Permitir emissão de relatórios de todos os dados cadastrais; 
13.   Permitir cadastro da despesa para cada exercício do quadriênio; 
14.   Permitir efetuar configuração de assinaturas para emissão de relatórios de modo 

individual ou geral; 
15.   Possibilitar a existência de mais de uma entidade na mesma base de dados, com planos 

distintos, permitindo a emissão dos anexos e relatórios de forma consolidada ou não; 
16.   Permitir emissão de relatórios para acompanhamento da execução da despesa e receita 

inserida para cada exercício do quadriênio; 
17.   Permitir o controle de alteração dos dados do plano plurianual para que, depois de 

aprovado, os dados não possam ser alterados; 
18.   Permitir emissão de relatórios que identifiquem e classifiquem os programas de governo, 

ações governamentais, demonstrando as metas físicas e financeiras dos programas e 
ações; 

19.   Permitir que o PPA seja elaborado com opções de utilização do elemento de despesa e 
vinculação de fonte de recurso no cadastro das despesas e receitas planejadas; 

20.   Possibilitar o registro no sistema das audiências públicas realizadas pela Administração 
com vistas a elaboração do PPA. 

21.   Disponibilizar layout para geração de arquivos de importação do PPA pelos órgãos da 
administração indireta e do Poder Legislativo; 

22.   Efetuar a importação de arquivos do PPA dos órgãos da administração indireta e do 
Poder Legislativo; 

23.   Efetuar a consolidação dos dados do PPA da Administração Direta, dos órgãos da 
administração indireta e do Poder Legislativo; 

24.   Permitir a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecendo as 
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, ano a ano, que deverá 
constar na Lei de Diretrizes Orçamentária Anual (LDO); 

25.   Permitir a elaboração da LDO para o próximo exercício financeiro em paralelo com a 
execução do atual; 

26.   Permitir a seleção dos programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na 
execução do orçamento subsequenciando que o mesmo também está totalmente 
adaptado às novas situações do Artigo nº 165 da Constituição Federal, Decreto nº 
2829/98; 

27.   Trazer os programas e ações cadastrados no PPA de modo automático para elaboração 
da LDO; 

28.   Possibilitar os cadastramentos do Projeto de Lei e da Lei; 
29.   Permitir o cadastro de índice de inflação, resultado nominal, evolução do patrimônio 

líquido, origem e aplicação de recursos de alienação de ativos, riscos fiscais e 
providências, projeção atuarial do RPPS, obras, valores do PIB do Estado; 

30.   Possibilitar que seja informada a renúncia da receita e as formas de compensação; 
31.   Permitir a seleção automática dos programas, ações, com suas metas e prioridades já 

lançados no  PPA; 
32.   Permitir o cadastro de descrição de novas ações, como também a definição do produto, 

base legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para o ano que está sendo 
elaborado, bem como a inclusão destas ações no PPA, com a emissão de relatórios para 
envio do novo projeto de Lei ao Legislativo para aprovação. 

33.   Permitir a emissão de anexos, relatórios e demonstrativos que integrarão a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias conforme determina a Lei nº 4.320/64 e Lei nº 101/2000; 

34.   Permitir a emissão dos anexos das Portarias nº 470 e nº 471 referentes aos riscos e 
metas fiscais; 

35.   Permitir o registro das memórias de cálculo utilizadas para se obter a previsão das 
receitas e despesas, bem como as medidas a serem tomadas para alcançar a realização 
das receitas; 
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36.   Atender às exigências da Lei nº 4.320/64 e da Lei nº 101/01 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal); 

37.   Possibilitar o registro no sistema das audiências públicas realizadas pela Administração 
com vistas a elaboração da LDO. 

38.   Efetuar a consolidação dos dados da LDO da Administração Direta, dos órgãos da 
administração indireta e do Poder Legislativo; 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
39.   Permitir a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual conforme determina a Lei nº 

4.320/64 e Lei nº 101/01 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 
40.   Permitir a elaboração do LOA para o próximo exercício financeiro em paralelo com a 

execução do atual; 
41.   Trazer os programas e ações cadastrados no PPA e metas prioritárias da LDO para 

elaboração da LOA; 
42.   Permitir a emissão dos diversos anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou 

entidade da administração direta, autárquica e fundação e relatórios que integrarão a 
LOA conforme determina a Lei  nº 4.320/64 e Lei nº 101/01 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) e legislação municipal; 

43.   Permitir que o cadastro da proposta orçamentária da despesa possa ser feito utilizando o 
controle por órgão e unidade orçamentária, bem como a emissão de relatórios por órgão 
e unidade orçamentária; 

44.   Permitir armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por 
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundação, inclusive 
empresa estatal dependente; 

45.   Permitir inclusão de informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da 
administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do Município, 
observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); 

46.   Efetuar a consolidação dos dados da proposta orçamentária da Administração Direta, dos 
órgãos da administração indireta e do Poder Legislativo; 

47.   Permitir emissão da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e 
indireta) e Poder Legislativo conforme exigido pela Lei nº 4.320/64, Constituição Federal 
e pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); 

48.   Permitir que a elaboração da proposta orçamentária da despesa seja individualizada por 
unidade gestora como também consolidada; 

49.   Permitir consolidação da proposta orçamentária fiscal e da seguridade social; 
50.   Permitir a integração entre os instrumentos de planejamento PPA / LDO / LOA de forma a 

facilitar a confecção dos mesmos; 
51.   Permitir a integração dos sistemas de planejamento de forma a possibilitar as alterações 

de modo automático e posterior emissão de relatórios para acompanhar os projetos de 
Lei de suas alterações; 

52.   Permitir a compatibilização dos instrumentos de planejamento (PPA / LDO / LOA) 
apontando inconsistências referentes às ações e valores, se for o caso; 

53.   Permitir o cadastramento de proposta da receita e da despesa orçamentária, além das 
transferências financeiras, permitindo identificar se o tipo da transferência será concedida 
ou recebida pela Administração para a elaboração da Lei Orçamentária Anual; 

54.   Gerar relatórios comparativos entre receita e despesa podendo fazer seleção e 
agrupamento por fonte de recurso demonstrando as inconsistências entre fonte e 
destinação de recursos; 

55.   Oferecer a opção de copiar os dados do exercício anterior para o exercício atual ao iniciar 
a elaboração da proposta orçamentária; 

56.   Gerar demonstrativo dos valores orçados com a finalidade de apurar os gastos com 
ensino, saúde e pessoal; 

57.   Permitir a vinculação das receitas nos critérios de “Destinação de Recursos” exigido pelo 
TCE/MG nos moldes do SICOM; 

58.   Efetuar consistência das “Destinações de Recursos” alocadas para as receitas, conforme 
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padronização disponibilizada pelo TCE/MG anualmente; 
59.   Permitir a definição de percentuais personalizados para as receitas que possuem mais de 

uma “Destinação de Recursos” obrigatória, fazendo as alocações conforme os 
percentuais previamente definidos; 

60.   Permitir a vinculação das dotações de despesa aos critérios de “Destinação de Recursos” 
exigido pelo TCE/MG nos moldes do SICOM; 

61.   Permitir a vinculação de mais de uma “Destinação de Recursos” para única dotação da 
despesa, até o limite do valor orçado; 

62.   Permitir a compatibilização por “Destinação de Recursos” das previsões da “Receita” com 
a fixação das “Despesas” emitindo alertas em casos de inconsistências. 

CONTABILIDADE 
63.   Efetuar, a partir da implantação, a operacionalização do sistema através do 

empenhamento, liquidação, baixa de empenho, lançamento da receita e administração 
orçamentária, gerando automaticamente os lançamentos na contabilidade, orçamento e 
tesouraria; 

64.   Permitir o gerenciamento dos lançamentos contábeis de receitas e de despesas, bem 
como das movimentações da execução orçamentária; 

65.   Assegurar que as contas recebam lançamentos contábeis no último nível de 
desdobramento do plano de contas utilizado; 

66.   Permitir a definição se a conta do plano recebe ou não lançamento contábil; 
67.   Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis 

e partidas dobradas; 
68.   Disponibilizar relatório ou consulta de inconsistência na contabilização, se houver; 
69.   Permitir estornos de lançamentos contábeis, nos casos em que se apliquem; 
70.   Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e 

financeira para órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração direta, 
autarquias e fundações; 

71.   Permitir gerenciamento de órgãos, unidades orçamentárias, funções de governo, 
subfunções de governo, programas de governo, projeto e atividade; 

72.   Permitir gerenciamento da tabela de classificação econômica da receita e despesa, da 
tabela de componentes da classificação funcional programática, da tabela de natureza da 
despesa, da tabela de unidade orçamentária e da tabela de fontes de recursos 
especificadas nos anexos da Lei nº 4320/64 e normatizações do TCE-MG e suas 
atualizações; 

73.   Permitir emissão do sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de 
Governo; 

74.   Permitir o gerenciamento de metas de arrecadação das receitas; 
75.   Permitir o gerenciamento do cronograma mensal de desembolso; 
76.   Permitir efetuar reestimativa dos valores de acordo com a execução orçamentária ou 

financeira para as cotas de despesas, receitas, restos a pagar, despesas 
extraorçamentárias e receitas extraorçamentárias; 

77.   Permitir a configuração de bloqueio para empenho com CPF\CNPJ inválido; 
78.   Permitir utilização do empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a nota 

de lançamento ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de 
receitas e despesas e a ordem de pagamento para a efetivação de pagamentos; 

79.   Permitir a anulação parcial ou total dos empenhos globais, ordinários e estimativos e a 
exclusão da mesma; 

80.   Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser 
inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou 
cancelados; 

81.   Permitir visualização dos empenhos com saldo a liquidar para que seja gerada 
automaticamente a anulação dos empenhos selecionados pelo usuário; 

82.   Possibilitar, no cadastro do empenho, a inclusão, quando cabível, de informações 
relativas ao processo licitatório, destinação de recursos e número do processo; 
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83.   Permitir a configuração do formulário de empenho pelo próprio usuário, de forma a 
compatibilizar o formato da impressão com os modelos da prefeitura; 

84.   Permitir a utilização de subempenho para empenhos globais e estimados; 
85.   Permitir trazer o histórico automático de empenho estimado ou global para novos 

empenhos. 
86.   Permitir o controle de empenho referente a uma fonte de recurso; 
87.   Possibilitar imprimir dados básicos do empenho e seu favorecido para identificação de 

processos de despesa; 
88.   Permitir a consulta de todos os lançamentos contábeis originados pela emissão e 

movimentação de determinada despesa, através da numeração do empenho; 
89.   Permitir efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para 

limitação de empenho conforme o Artigo 9º da Lei nº 101/00 – LRF, de 4 de maio de 
2000, quando necessário; 

90.   Permitir a verificação das datas dos lançamentos para informar ou bloquear quando a 
mesma for anterior a última lançada, controladas individualmente por unidade gestora; 

91.   Permitir controlar as dotações orçamentárias impossibilitando a utilização de dotações 
com saldo insuficiente por unidade gestora; 

92.   Demonstrar detalhadamente as movimentações de lançamentos de despesas e receitas; 
93.   Permitir a liquidação total ou parcial dos empenhos, sendo estes orçamentários ou de 

restos a pagar, bem como a anulação destas; 
94.   Permitir o controle do processo de liquidação da despesa, fornecendo relatórios das 

liquidações e não permitindo pagamento de despesa não liquidada; 
95.   Permitir bloqueio na liquidação de despesa cuja chave de controle da Nota Fiscal seja 

inválida; 
96.   Possibilitar que os documentos fiscais que acompanham o processo de despesa (notas 

fiscais, recibos, contratos etc) quando digitalizados possam ser anexados no processo de 
liquidação de empenhos; 

97.   Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do 
anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos; 

98.   Permitir configuração para fechamento automática das contas do balanço seja ele mensal 
ou anual, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados; 

99.   Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no 
encerramento do exercício, observando o parágrafo único do Artigo 8º da Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF); 

100.   Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do 
exercício e do exercício anterior, inclusive aos movimentos de apuração e apropriação do 
resultado; 

101.   Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre; 
102.   Possibilitar a consulta de dados no sistema sem alterar o cadastro original;  
103.   Possuir cadastro de convênios com possibilidade de registro das suas prestações de 

contas, bem como cadastros de contratos; 
104.   Permitir consultar os contratos, licitações e convênios firmados com a entidade; 
105.   Permitir o gerenciamento das dotações constantes do orçamento do Município e das 

decorrentes de créditos adicionais, especiais e extraordinários; 
106.   Disponibilizar rotina que permita o acompanhamento do limite da autorização legal para 

abertura de créditos adicionais de acordo com os critérios estabelecidos na Lei de 
Orçamento ou na LDO; 

107.   Permitir controle de alterações orçamentárias e os dados referentes à autorização de 
geração destas (Lei, Decreto, Portaria e Atos) como os valores por recurso empregados e 
o tipo de alteração (suplementação, anulação e remanejamento); 

108.   Permitir abertura de créditos especiais e adicionais exigindo informação da legislação de 
autorização; 

109.   Permitir emissão da lista de decretos de suplementação/anulação de cadastrados pela 
entidade; 
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110.   Possibilitar a suplementação de créditos adicionais especiais cuja lei específica o 
autorize, controlando o limite autorizado; 

111.   Permitir o controle de reserva de dotação, possibilitando a anulação dos saldos não 
utilizados; 

112.   Permitir a definição de critérios específicos, em casos de limites diferenciados conforme 
classificação funcional da despesa, para abertura de créditos adicionais com base no 
limite definido na LOA; 

113.   Permitir a demonstração em modo visual de todos os níveis dos planos de contas do 
sistema; 

114.   Emitir relatório gerencial de execução de créditos adicionais, demonstrando valores 
autorizados x realizados por Lei autorizativa, evidenciando possíveis divergências;  

115.   Emitir relatório gerencial de execução de créditos adicionais abertos por Excesso de 
Arrecadação por “Destinação de Recursos”, evidenciando possíveis divergências; 

116.   Emitir relatório gerencial de execução de créditos adicionais abertos por Superávit 
Financeiro por “Destinação de Recursos”, evidenciando possíveis divergências; 

117.   Emitir demonstrativo de apuração de Superávit/Déficit Financeiro do exercício anterior por 
“Destinação de Recursos”;  

118.   Integrar todas as contas do sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
compensação cujas movimentações são registradas simultaneamente; 

119.   Permitir definir a qual sistema pertence a conta contábil, com seleção entre: 
Orçamentário, patrimonial e de controle; 

120.   Disponibilizar e aplicar os procedimentos contábeis aplicados ao setor público conforme o 
MCASP, a saber: 
a. Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO: Apresentar transações 
referentes aos PCO, com geração de lançamentos contábeis automáticos de natureza 
orçamentária, patrimonial e de controle. 
  
b. Procedimentos Contábeis Específicos – PCE: Apresentar transações 
referentes aos PCE, conforme publicação do MCASP – 7ª edição, referentes ao 
FUNDEB, PPP, Operações de Crédito, RPPS, Dívida Ativa, Precatórios e Consórcios. 
  
c. Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP: Apresentar transações 
referentes aos PCP, no que se refere ao reconhecimento de créditos a receber, provisão, 
reavaliação, depreciação, amortização e exaustão, ainda que esses procedimentos 
tenham seus prazos finais definidos pelo Plano de Implantação dos Procedimentos 
Contábeis Patrimoniais, Portaria 548/2015 – STN, posterior ao ano de 2017. 

2.  Emitir relatórios conforme IPCs publicadas pela STN: 
- Balanço Orçamentário; 
- Balanço Financeiro; 
- Balanço Patrimonial; 
- Demonstração das Variações Patrimoniais; 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

3.   Permitir a criação e ou alteração de transações contábeis, face às necessidades e ou 
possíveis modificações quanto aos procedimentos contábeis, a partir da 7ª edição do 
MCASP. 

4.   Permitir emissão de balancete de verificação. 
5.   Possibilitar o controle de restos a pagar em contas separadas por exercício para fins de 

cancelamento, quando for o caso; 
6.   Permitir gerenciamento de restos a pagar trazendo a dotação originária da despesa; 
7.   Possibilitar a inscrição manual ou automática de resto a pagar processado e não 

processado; 
8.   Permitir gerar demonstrativo do resto a pagar, separado por ano, em processados e não 

processados e agrupado por função e subfunção, totalizando cada agrupamento; 
9.   Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a 
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padronização disponibilizada pelo TCE/MG anualmente; 
59.   Permitir a definição de percentuais personalizados para as receitas que possuem mais de 

uma “Destinação de Recursos” obrigatória, fazendo as alocações conforme os 
percentuais previamente definidos; 

60.   Permitir a vinculação das dotações de despesa aos critérios de “Destinação de Recursos” 
exigido pelo TCE/MG nos moldes do SICOM; 

61.   Permitir a vinculação de mais de uma “Destinação de Recursos” para única dotação da 
despesa, até o limite do valor orçado; 

62.   Permitir a compatibilização por “Destinação de Recursos” das previsões da “Receita” com 
a fixação das “Despesas” emitindo alertas em casos de inconsistências. 

CONTABILIDADE 
63.   Efetuar, a partir da implantação, a operacionalização do sistema através do 

empenhamento, liquidação, baixa de empenho, lançamento da receita e administração 
orçamentária, gerando automaticamente os lançamentos na contabilidade, orçamento e 
tesouraria; 

64.   Permitir o gerenciamento dos lançamentos contábeis de receitas e de despesas, bem 
como das movimentações da execução orçamentária; 

65.   Assegurar que as contas recebam lançamentos contábeis no último nível de 
desdobramento do plano de contas utilizado; 

66.   Permitir a definição se a conta do plano recebe ou não lançamento contábil; 
67.   Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis 

e partidas dobradas; 
68.   Disponibilizar relatório ou consulta de inconsistência na contabilização, se houver; 
69.   Permitir estornos de lançamentos contábeis, nos casos em que se apliquem; 
70.   Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e 

financeira para órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração direta, 
autarquias e fundações; 

71.   Permitir gerenciamento de órgãos, unidades orçamentárias, funções de governo, 
subfunções de governo, programas de governo, projeto e atividade; 

72.   Permitir gerenciamento da tabela de classificação econômica da receita e despesa, da 
tabela de componentes da classificação funcional programática, da tabela de natureza da 
despesa, da tabela de unidade orçamentária e da tabela de fontes de recursos 
especificadas nos anexos da Lei nº 4320/64 e normatizações do TCE-MG e suas 
atualizações; 

73.   Permitir emissão do sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de 
Governo; 

74.   Permitir o gerenciamento de metas de arrecadação das receitas; 
75.   Permitir o gerenciamento do cronograma mensal de desembolso; 
76.   Permitir efetuar reestimativa dos valores de acordo com a execução orçamentária ou 

financeira para as cotas de despesas, receitas, restos a pagar, despesas 
extraorçamentárias e receitas extraorçamentárias; 

77.   Permitir a configuração de bloqueio para empenho com CPF\CNPJ inválido; 
78.   Permitir utilização do empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a nota 

de lançamento ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de 
receitas e despesas e a ordem de pagamento para a efetivação de pagamentos; 

79.   Permitir a anulação parcial ou total dos empenhos globais, ordinários e estimativos e a 
exclusão da mesma; 

80.   Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser 
inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou 
cancelados; 

81.   Permitir visualização dos empenhos com saldo a liquidar para que seja gerada 
automaticamente a anulação dos empenhos selecionados pelo usuário; 

82.   Possibilitar, no cadastro do empenho, a inclusão, quando cabível, de informações 
relativas ao processo licitatório, destinação de recursos e número do processo; 
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inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por grupo/usuário; 
10.   Permitir a emissão de assinaturas, definidas pelo usuário, em todos os relatórios, 

individualizadas por unidade gestora; 
11.   Permitir em todas as anulações informar o histórico referente à transação efetuada; 
12.   Permitir que os dados orçamentários e de tesouraria sejam processados em datas 

diferentes, podendo ser parametrizados; 
13.   Permitir gerenciamento do cadastro de pessoas físicas e/ou jurídicas de uso geral do 

SIGM, impedindo o cadastro de CPF e CNPJ inválido ou em duplicidade; 
14.   Permitir configuração da despesa e da receita para controles, como de gastos com 

educação, FUNDEB, saúde, pessoal, renúncia de receitas; 
15.   Permitir importação do módulo “BALANCETE” TCE/MG (validado no portal SICOM) com 

dados orçamentários, financeiros e patrimoniais da Câmara, SAAE e IPREV para 
consolidação com dados da Prefeitura, para planejamento e prestação de contas do 
“DCASP” TCEMG; 

16.   Possuir validador de dados possibilitando gerar relatórios para conferência de 
inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o SICOM, 
de forma a indicar os campos a serem preenchidos e/ou corrigidos; 

17.   Permitir integração total com o sistema de Folha de Pagamento, empenhando, liquidando 
e gerando as ordens de pagamento de toda a folha automaticamente no sistema de 
contabilidade, com geração de relatório de inconsistências; 

18.   Permitir integração total com o sistema de compras e licitação, permitindo o empenhando 
das ordens de compras/serviços automaticamente; 

19.   Permitir geração de arquivos em conformidade com o Manual Normativo de Arquivos 
Digitais – MANAD para apresentação à Secretaria da Receita Previdenciária – SRP; 

20.   Permitir a geração automática de dados para o portal da transparência em atendimento a 
Lei complementar nº 131/2009; 

21.   Permitir gerar as razões analíticas de todas as contas integrantes do Orçamentário, 
patrimonial e de controle; 

22.   Permitir emissão de relatórios contendo todas as movimentações da receita e despesa; 
23.   Permitir gerar comparativo do balanço patrimonial; 
24.   Permitir gerar comparativo por fonte de recurso, demonstrando as receitas e despesas; 
25.   Permitir emissão de relatórios de planejamento e prestação de contas, por órgão 

(Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREV) ou consolidado; 
26.   Permitir a emissão e publicação dos anexos exigidos pelo TCEMG 

Anexo 05 - Receita Corrente Líquida            
Anexo 06 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária            
Anexo 07 – Demonstrativo da Execução da Despesa por Função e Subfunção  
Anexo 08 - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias            
Anexo 09 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal            
Anexo 10 - Demonstrativo dos Restos a Pagar            
Anexo 11 - Receitas de Operações de Créditos e Despesas de Capital            
Anexo 12 - Projeção Atuarial das Receitas e Despesas do RPPS            
Anexo 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Aplicações de Recursos de 
Alienação            
Anexo 14 - Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação 

27.   Permitir a emissão e publicação dos seguintes anexos da IN 08/2003 do TCE/MG 
Anexo 04 – Convênios e Instrumentos congêneres 
Anexo 05 – Termos aditivos e convênios e instrumentos congêneres 
Anexo 06 – Prestações de contas de convênios e instrumentos congêneres 
Anexo 07 – Prestações de contas de adiantamentos 
Anexo 08 – Aplicações financeiras 
Anexo 09 – Despesas com publicidade e divulgação 
Balancete da Receita 
Balancete da Despesa 

28.   Permitir a emissão e publicação dos anexos exigidos pela Lei 4.320/64: 
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Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas; 
Anexo 02 – Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária; 
Anexo 06 – Programa de Trabalho do Governo por Unidade Orçamentária; 
Anexo 08 – Programa de Trabalho do Governo por Função conforme vínculo com os 
recursos; 
Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções; 
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
Anexo 12 - Balanço Orçamentário; 
Anexo 13 - Balanço Financeiro; 
Anexo 14 – Balanço Patrimonial; 
Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais; 
Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Pública. 

29.   Permitir a emissão e publicação dos anexos exigidos pela STN 
Anexo I – Balanço Orçamentário 
Anexo II -  Demonstrativo das Despesa por Função / Subfunção  
Anexo III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 
Anexo V – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 
Anexo VI – Demonstrativo do Resultado Nominal 
Anexo VII – Demonstrativo do Resultado Primário 
Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Intra-orçamentário) 
Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino – MDE 
Anexo XI -  Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 
Anexo XIII - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos 
Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde 
Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária 

30.   Permitir a emissão e publicação dos relatórios exigidos pela IN 28/99 do TCU (Compras, 
Contratos e Aditivos); 

31.   Permitir emissão da receita por fontes e legislação; 
32.   Permitir inserção de notas explicativas no quadro de evolução da receita e despesa; 
33.   Permitir a emissão Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) e suas alterações 

durante o exercício (cancelamentos, suplementações, bloqueios e indisponibilidades); 
34.   Permitir a discriminação da despesa por órgão de Governo e administração; 
35.   Permitir emissão de relatórios de acompanhamento e comparação da execução 

financeira e orçamentária, confrontando os valores executados e previstos; 
36.   Permitir a emissão do Demonstrativo de funções, subfunções e programas por categoria 

econômica da despesa realizada; 
37.   Permitir a emissão de relatório de Despesa total por função; 
38.   Permitir a emissão de relatório de Despesa total por órgão; 
39.   Permitir a emissão de Demonstrativo da receita e despesa da seguridade social; 
40.   Permitir a emissão de relatório de valores da despesa por fonte de recurso; 
41.   Permitir emissão de demonstrativos de gastos com saúde, educação e pessoal; 
42.   Permitir a emissão de relatório para realizar a transferência para a conta da educação e a 

transferência para a conta da saúde; 
43.   Permitir a emissão de relatórios demonstrativos para recolhimento do PASEP e INSS de 

autônomos, bem como o preenchimento da DCTF; 
44.   Permitir a emissão de relatório dos empenhos pagos para possibilitar o arquivamento da 

despesa conforme determinam as instruções normativas do TCE/MG, ordenadas 
sequencialmente por classificação orçamentária (institucional, funcional, programática e 
econômica) e data, demonstrando a classificação orçamentária, a data do pagamento, o 
nome do credor/fornecedor, o número da nota de empenho e o valor pago, possibilitando 
o ordenamento, em separado, dos empenhos das despesas realizadas com a 
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manutenção e desenvolvimento do ensino, FUNDEB, ações e serviços em saúde, CIDE, 
multas de trânsito, compensações financeiras – Royalties e demais despesas; (exame 
aritmético) 

TESOURARIA 
45.   Permitir à tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, 

controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de 
Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; 

46.   Permitir a inclusão de novas receitas não previstas no orçamento e que estas possam ser 
utilizadas pelo sistema de tesouraria, bem como o lançamento de devolução de receita 
utilizando rubricadas dedutoras conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública 
da STN; 

47.   Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias para contabilização posterior; 
48.   Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a 

compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; 
49.   Permitir gerar a impressão ou reimpressão de cheques avulsos de acordo com a marca 

de impressora utilizada pela prefeitura; 
50.   Permitir o controle dos talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum 

pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer 
relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 

51.   Permitir conciliar os saldos das contas bancárias de forma manual ou automática, 
emitindo relatório de conciliação bancária, podendo para tanto configurar o formulário de 
acordo com as necessidades da entidade; 

52.   Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 
53.   Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta 

contábil; 
54.   Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de 

débito/crédito e transferências bancárias; 
55.   Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas 

arrecadadas; 
56.   Realizar o rateio automático dos Lançamentos da Receita (Talão de Arrecadação) por 

percentual da fonte recurso, sendo este percentual configurado no cadastro do 
Orçamento da Receita; 

57.   Permitir o pagamento via arquivo para instituições bancárias, gerando o arquivo digital 
contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema 
bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, 
controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora no padrão 
FEBRABAN; 

58.   Gerenciar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de 
entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 

59.   Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática 
dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 

60.   Permitir o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, 
fazendo os lançamentos necessários; 

61.   Permitir controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, 
extraorçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra 
caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos 
automaticamente; 

62.   Gerar receita automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações; 
63.   Permitir provisionar / agendar pagamento de fornecedores, convênios, adiantamentos, 

folha de pagamento, entre outras despesas a partir da Liquidação e Ordem de 
Pagamento; 

64.   Realizar a quitação automática de várias liquidações, podendo as mesmas serem 
agrupadas por credor, conta obrigação ou ficha. 

65.   Permitir emissão de todos os relatórios diários necessários ao controle da tesouraria, 
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classificados em suas respectivas contas; 
66.   Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o 

empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do 
fornecedor; 

67.   Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei 
Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; 

68.   Efetuar a contabilização automática da receita na baixa de tributos, dívida ativa e demais 
arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 

69.   Permitir a emissão de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 
70.   Permitir emissão de relatórios de boletim diário da tesouraria; 
71.   Permitir emissão de relatórios de demonstrativo financeiro do caixa; 
72.   Permitir emissão de demonstrativo de movimento numerário por “Destinação de 

Recursos”; 
73.   Permitir emissão de relatórios demonstrativos dos cheques em trânsito; 
74.   Permitir emissão de relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao 

total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas; 
75.   Permitir a emissão de relatório gerencial sobre o comportamento mensal da arrecadação 

em comparação com exercícios anteriores, inclusive por fonte de recursos das receitas; 
76.   Permitir emissão de relatórios de comparativo da receita orçada com a arrecadada por 

“Destinação de Recursos”; 
77.   Permitir emissão de relatório da previsão atualizada da receita; 
78.   Permitir emissão de relatórios do movimento diário da receita – analítico, por “Destinação 

de Recursos”; 
79.   Permitir emissão de relatórios do movimento diário da receita – sintético, por “Destinação 

de Recursos”; 
80.   Permitir emissão de relatórios de balancete da receita mensal e anual; 
81.   Permitir emissão de relatórios de registro analítico da receita; 
82.   Permitir emissão de relatórios de receitas extraorçamentárias por “Destinação de 

Recursos”; 
83.   Permitir emissão de relatórios de livro caixa; 
84.   Permitir emissão de relatórios de termo de abertura e encerramento; 
85.   Permitir emissão de relatórios de termo de conferência de caixa; 
86.   Permitir emissão de relatórios de ordem bancária; 
87.   Permitir emissão de relatórios de ordem bancária por fornecedor; 
88.   Permitir emissão de relatórios de movimento de pagamento; 
89.   Permitir emissão de relatórios de movimento de pagamento por natureza de despesa; 
90.   Permitir emissão de relatórios de resumo de pagamentos diário e mensal ou por conta; 
91.   Permitir emissão de relatórios de pagamento por fornecedor; 
92.   Permitir emissão de relatórios de restos a pagar e seus pagamentos; 
93.   Permitir a emissão de relatório gerencial de execução de despesas orçamentárias; 
94.   Permitir a emissão de relatório gerencial de despesas empenhadas no exercício atual e 

no mínimo nos últimos 03 exercícios para fins de análise comparativa; 
95.   Permitir a emissão de relatório gerencial de empenhos a pagar e pagos no exercício, por 

credor; 
96.   Permitir a emissão de relatório gerencial de restos a pagar processados e não 

processados, por credor; 
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inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por grupo/usuário; 
10.   Permitir a emissão de assinaturas, definidas pelo usuário, em todos os relatórios, 

individualizadas por unidade gestora; 
11.   Permitir em todas as anulações informar o histórico referente à transação efetuada; 
12.   Permitir que os dados orçamentários e de tesouraria sejam processados em datas 

diferentes, podendo ser parametrizados; 
13.   Permitir gerenciamento do cadastro de pessoas físicas e/ou jurídicas de uso geral do 

SIGM, impedindo o cadastro de CPF e CNPJ inválido ou em duplicidade; 
14.   Permitir configuração da despesa e da receita para controles, como de gastos com 

educação, FUNDEB, saúde, pessoal, renúncia de receitas; 
15.   Permitir importação do módulo “BALANCETE” TCE/MG (validado no portal SICOM) com 

dados orçamentários, financeiros e patrimoniais da Câmara, SAAE e IPREV para 
consolidação com dados da Prefeitura, para planejamento e prestação de contas do 
“DCASP” TCEMG; 

16.   Possuir validador de dados possibilitando gerar relatórios para conferência de 
inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o SICOM, 
de forma a indicar os campos a serem preenchidos e/ou corrigidos; 

17.   Permitir integração total com o sistema de Folha de Pagamento, empenhando, liquidando 
e gerando as ordens de pagamento de toda a folha automaticamente no sistema de 
contabilidade, com geração de relatório de inconsistências; 

18.   Permitir integração total com o sistema de compras e licitação, permitindo o empenhando 
das ordens de compras/serviços automaticamente; 

19.   Permitir geração de arquivos em conformidade com o Manual Normativo de Arquivos 
Digitais – MANAD para apresentação à Secretaria da Receita Previdenciária – SRP; 

20.   Permitir a geração automática de dados para o portal da transparência em atendimento a 
Lei complementar nº 131/2009; 

21.   Permitir gerar as razões analíticas de todas as contas integrantes do Orçamentário, 
patrimonial e de controle; 

22.   Permitir emissão de relatórios contendo todas as movimentações da receita e despesa; 
23.   Permitir gerar comparativo do balanço patrimonial; 
24.   Permitir gerar comparativo por fonte de recurso, demonstrando as receitas e despesas; 
25.   Permitir emissão de relatórios de planejamento e prestação de contas, por órgão 

(Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREV) ou consolidado; 
26.   Permitir a emissão e publicação dos anexos exigidos pelo TCEMG 

Anexo 05 - Receita Corrente Líquida            
Anexo 06 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária            
Anexo 07 – Demonstrativo da Execução da Despesa por Função e Subfunção  
Anexo 08 - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias            
Anexo 09 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal            
Anexo 10 - Demonstrativo dos Restos a Pagar            
Anexo 11 - Receitas de Operações de Créditos e Despesas de Capital            
Anexo 12 - Projeção Atuarial das Receitas e Despesas do RPPS            
Anexo 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Aplicações de Recursos de 
Alienação            
Anexo 14 - Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação 

27.   Permitir a emissão e publicação dos seguintes anexos da IN 08/2003 do TCE/MG 
Anexo 04 – Convênios e Instrumentos congêneres 
Anexo 05 – Termos aditivos e convênios e instrumentos congêneres 
Anexo 06 – Prestações de contas de convênios e instrumentos congêneres 
Anexo 07 – Prestações de contas de adiantamentos 
Anexo 08 – Aplicações financeiras 
Anexo 09 – Despesas com publicidade e divulgação 
Balancete da Receita 
Balancete da Despesa 

28.   Permitir a emissão e publicação dos anexos exigidos pela Lei 4.320/64: 
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Item  
MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

1.  Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação municipal, contemplando 
progressões e promoções, horizontais e verticais, de forma a viabilizar a vinculação do 
vencimento/salário dos servidores à tabela salarial. 

2.  Permitir a configuração de eventos, fórmulas de cálculo, em atendimento à legislação 
aplicável à folha de pagamento, inclusive ao plano de cargos e salários e estatuto dos 
servidores municipais, possibilitando cálculo automático. 

3.  Permitir o cadastro dos cargos e as funções previstos na legislação municipal, 
possibilitando: distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão, agentes políticos, 
funções estabilizadas  pela CF/88, funções temporárias e outros tipos de função, 
registro da fundamentação legal (criação/alteração), com escolaridade mínima exigida, 
carga horária mensal, CBO correspondente, início de vigência e data da extinção, se for 
o caso; com registro dos números de vagas de cada cargo ou função, com vinculação à 
tabela salarial. 

4.  Permitir o gerenciamento de pessoal com, no mínimo, as seguintes informações: 
matrícula, nome, data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, grau de escolaridade, 
naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço completo; dados 
para pagamento do servidor; documentação ( identidade/RG, CPF, título de eleitor, 
certificado militar, PIS/PASEP e CNH), vínculo para RAIS, tipo de salário (conforme 
codificação da RAIS), categoria do trabalhador (conforme codificação para GFIP). 

5.  Validar os números de CPF e PIS/PASEP. 
6.  Permitir o gerenciamento do cadastro de dependente de servidor, para fins de dedução 

no IRRF,  pagamento de abono família ou salário família, conforme critérios da Receita 
Federal, RGPS e RPPS, efetuando baixa automática do dependente. 

7.  Permitir o gerenciamento de dados funcionais, incluindo:  
especificação da forma de provimento e natureza da vinculação conforme situações 
previstas na CF/88, legislação federal e legislação municipal; 
- vinculação à tabela salarial; 
- período de estágio probatório; 
- registro de provimento derivado; 
- registro histórico das movimentações referentes de vencimento/salário; cargos e 
funções que o servidor tenha desempenhado; 
- registro histórico de contagens de tempo para cálculo de adicional de tempo de serviço 
e/ou para apuração de tempo de serviço; 
- registro histórico da jornada de trabalho diária, semanal e mensal; 
- registro histórico da vinculação do servidor ao Centro de Custo; 
- períodos de afastamento e/ou cessões; 
- períodos de férias regulamentares; 
- registro histórico de indicador de exposição à agente nocivo (para servidores 
segurados do RGPS). 

8.  Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que 
exerça cargo em comissão ou função comissionada, incluindo o registro do 
cargo/função. 

9.  Viabilizar o controle de vagas criadas, vagas ocupadas e vagas disponíveis para cada 
cargo, a partir da apuração destes quantitativos através de relatórios. 

10.  Emitir relatório da tabela salarial, incluindo ou não os servidores vinculados a cada 
nível/grau e ainda os servidores com salário/vencimento desvinculado da tabela salarial; 

11.  Permitir a emissão de listagem dos cargos ou funções, incluindo os servidores 
cadastrados, com filtro por cargo ou função. 
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12.  Permitir o cadastro do local de trabalho do servidor, mantendo o histórico dos locais de 
trabalho onde o servidor esteve lotado, e a emissão de relatório.     

13.  Permitir listagem de local de trabalho com filtro por Unidade Orçamentária. 
14.  Permitir a emissão de relatório de servidores com filtro por local de trabalho, com 

seleção por agrupamento de servidores, no mínimo por cargo, função, incluindo ou não 
servidores demitidos e/ou afastados. 

15.  Permitir a execução de aumento/reajuste dos valores de salário/vencimento dos cargos 
e funções, automaticamente, por percentual, por nível da tabela salarial, por faixa 
salarial, ou por valor estipulado pela administração. 

16.  Permitir a execução de aumento/reajuste dos valores de salário/vencimento com opção 
para arredondamento dos valores finais; 

17.  Permitir a execução de aumento/reajuste dos valores de salário/vencimento, de forma a 
manter histórico do salário/vencimento na tabela salarial anterior; 

18.  Permitir o cadastro dos Concursos Públicos, contemplando registro de: edital, datas de 
homologação, validade e prorrogação, especificação dos cargos e vagas, e 
fundamentação legal correspondente a cada um deles. 

19.  Permitir o cadastro de bancos e agências para pagamento dos servidores e emissão de 
relatório; 

20.  Permitir o registro histórico das ocorrências de faltas dos servidores, incluindo período 
de ocorrência, gerando lançamento automático de desconto para o cálculo da folha de 
pagamento; 

21.  Permitir a emissão de relatório de faltas, incluindo período de ocorrência, contendo a 
totalização em período selecionado. 

22.  Permitir o gerenciamento dos diferentes tipos de afastamento incluindo seus 
desdobramentos para folha de pagamento, RAIS, DIRF, SEFIP e outros necessários. 

23.  Permitir o cadastramento de contagem de tempo dos servidores, com especificação da 
quantidade de dias, meses e anos, para fins de acréscimo de vantagens/adicionais por 
tempo de serviço. 

24.  Permitir a emissão de certidão de tempo de serviço e contribuição, conforme 
necessidade da administração. 

25.  Permitir o gerenciamento de ocorrência profissional previstas na legislação municipal, 
tais como processo administrativo, suspensão do trabalho e outros. 

26.  Viabilizar o agrupamento de servidores, a partir de características comuns, 
possibilitando:  cálculos automáticos de eventos (proventos, descontos, bases e 
encargos) e/ou emissão de relatórios/arquivos em separado. 

27.  Disponibilizar emissão de relatório dos dados registrados no cadastro de pessoal (ficha 
cadastral), permitindo aplicar filtros. 

28.  Permitir a emissão de folha de controle de frequência ao trabalho para agrupamento de 
servidores incluindo matrícula, nome, cargo / função, local de trabalho, período, 
contendo uma linha e 6 (seis) colunas para cada dia do mês. 

29.  Permitir a conferência dos lançamentos de eventos referentes ao cálculo da folha de 
pagamento. 

30.  Possibilitar o lançamento automático de eventos para cálculo na folha de pagamento, a 
partir de arquivo gerado conforme layout específico do software, tais como desconto de 
convênio sindical, plano de saúde, empréstimo consignado. 

31.  Permitir a execução de cálculos de adiantamento salarial, férias, adiantamento de 13º 
salário, rescisão de contrato de trabalho,  separado da folha do mês, possibilitando 
calculo de um servidor por vez, vários servidores agrupados ou todos os servidores. 

32.  Efetuar cálculo do desconto de INSS conforme legislação, de servidor com mais de um 
vínculo com o RGPS, sendo dois vínculos com o município ou um vínculo com a 
Prefeitura e outra(s) fonte(s). 

33.  Permitir o cálculo automático para férias regulamentares, rescisão de contrato de 
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trabalho,  dias de trabalho no mês de admissão, dias de saldo de salário na rescisão, 
permitindo modificação pelo usuário. 

34.  Permitir a consulta / relatório de cálculos da folha de pagamento, em andamento ou já 
encerrados, com seleção do mês / ano. 

35.  Permitir a emissão de demonstrativo de pagamento/contracheque em formulários 
padrão ou específico, com opções de seleção de todos os servidores ou apenas um 
servidor, por ordem alfabética, por unidade orçamentária ou por local de trabalho, 
incluindo ou /não mensagens e histórico de lançamentos. 

36.  Permitir a consulta e emissão de demonstrativo de pagamento/contracheque pelo 
servidor através da internet, após auto cadastramento de sua senha de modo seguro.  

37.  Permitir efetuar pagamento de servidor através de depósito em conta corrente, conta 
salário, poupança ou pagamento pela tesouraria. 

38.  Disponibilizar a emissão de folha de pagamento analítica com opções de seleção de 
todos os servidores em ordem alfabética, por unidade orçamentária ou por local de 
trabalho. 

39.  Permitir a geração de arquivo para pagamento de servidores em layout definido pela 
instituição financeira pagadora. 

40.  Permitir seleção de servidores para fins de pagamento escalonado, tais como por faixa 
salarial, por Fonte de Recurso, entre outras, bem como a geração do arquivo para 
pagamento para envio à instituição financeira pagadora e emissão de relatório. 

41.  Permitir seleção manual de servidores para fins de pagamento escalonado, bem como a 
geração do arquivo para pagamento para envio à instituição financeira pagadora e 
emissão de relatório. 

42.  Permitir a emissão de relatório para pagamento de servidores com opções de seleção 
de todos os servidores, de forma de pagamento, de bancos/agências, de unidades 
orçamentárias e fontes de recursos financeiros ou de apenas um dos filtros 
especificados. 

43.  Permitir a emissão de listagens das verbas calculadas em folha de pagamento, do 
período selecionado (mês /ano inicial até mês / ano final) com agrupamento de 
servidores, tais como local de trabalho, centro de custo ou de apenas um dos filtros 
especificados. 

44.  Permitir a emissão de Resumo Geral de folha de pagamento e também com seleção de 
fontes de recursos financeiros, de local de trabalho, de código de provimento por 
concurso ou sem concurso ou de apenas um dos filtros especificados.  

45.  Permitir a emissão de resumo geral de proventos e descontos acumulativos mensal, do 
período selecionado (mês /ano inicial até mês / ano final) totalizando linhas e colunas. 

46.  Permitir estornos e cálculos complementares à folha de pagamento já encerrada. 
47.  Permitir a geração de arquivos para importação por sistemas oficiais para emissão de 

declaração de informações e/ou recolhimento de contribuições/tributos incidentes sobre 
a folha de pagamento, tais como GFIP, DIRF, RAIS, MANAD, conforme especificações 
definidas pelos órgãos oficiais competentes; 

48.  Permitir a exportação e importação de dados, conforme layout do Banco do Brasil S.A., 
para atender a convênio para pagamento do abono/rendimentos do PASEP, 
contemplando o lançamento automático do valor do abono/rendimentos para os 
servidores na folha de pagamento; 

49.  Permitir a exportação de dados, conforme layout do SIOPE - Sistema de Informações 
Sobre Orçamentos Públicos, referentes à Remuneração dos Profissionais de Educação. 

50.  Permitir a emissão de relatório dos Profissionais de Educação, que serão transmitidos 
através do SIOPE. 

51.  Permitir a geração de arquivos para envio do SICOM da folha de pagamento, conforme 
layout do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

52.  Permitir a emissão de relatório com ocorrências profissionais cadastradas, com opções 
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de seleção por servidor, por período de ocorrência profissional, por código de ocorrência 
profissional ou por unidade orçamentária. 

53.  Permitir a emissão e gravação de contrato administrativo, conforme modelo previamente 
definido pelo órgão, a partir dos dados registrados no cadastro de pessoal. 

54.  Permitir a emissão e gravação de termo aditivo de contrato administrativo, conforme 
modelo previamente definido pelo órgão, a partir dos dados registrados no cadastro de 
pessoal. 

55.  Permitir a emissão de relatórios e geração de arquivo digital com informações de 
pessoal com, no mínimo, as seguintes informações: matrícula, nome, data de 
nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, grau de escolaridade, nome do pai, nome da 
mãe, endereço completo; nome de dependentes com grau e parentesco e data de 
nascimento; dados para pagamento do servidor; documentação (identidade/RG, CPF, 
título de eleitor, PIS/PASEP); local de trabalho, Unidade orçamentária, carga horária 
mensal e semanal, vínculo para RAIS, tipo de salário, categoria do trabalhador, 
indicador de agente nocivo. 

56.  Permitir a emissão de relação de aniversariantes do mês. 
57.  Permitir a emissão de relatórios de servidores afastados e/ou em cessão, por código de 

afastamento, por data de início, por data de retorno ou por período do 
afastamento/cessão. 

58.  Emitir alerta do vencimento do contrato administrativo e término de afastamento ao 
efetuar cálculo da folha do mês. 

59.  Permitir a emissão de relatórios de servidores com data do vencimento do contrato no 
período definido pelo usuário. 

60.  Permitir a emissão de relatório referente a férias regulamentares, contendo os períodos 
aquisitivos já gozados e os não gozados, no período selecionado, seja individual, por 
Unidade Orçamentária ou por local de trabalho. 

61.  Permitir a emissão de relatórios de servidores para a programação de férias 
regulamentares com mais de dois períodos aquisitivos não gozados, com opções de 
seleção por local de trabalho, por unidade orçamentária, com inclusão ou não dos 
servidores afastados. 

62.  Gerar arquivo contendo informações de desconto previdenciário para o RPPS com no 
mínimo: matrícula, nome, competência, valor de base de calculo do desconto, valor de 
base de calculo do patronal, valor de desconto, valor da contribuição patronal.        

63.  Permitir a emissão de Extrato individualizado de contribuição para o RPPS. 
64.  Permitir a emissão de avisos e recibos de férias regulamentares dos servidores, com 

opção de impressão para todos os servidores com início de gozo de férias dentro do 
período selecionado ou impressão individual, permitindo adequação do texto à modelo 
específico da Administração. 

65.  Permitir o gerenciamento de licença prêmio do servidor conforme disposto no  Estatuto 
dos Servidores Municipais. 

66.  Permitir a simulação de calculo de custo de licença prêmio adquirida e não usufruída 
pelo servidor, com filtro por Unidade Orçamentária ou local de trabalho.  

67.  Permitir o cálculo de licença prêmio convertida em espécie, incluindo recibo. 
68.  Permitir a emissão de relatórios de servidores admitidos e desligados, com as opções 

de seleção por período (mês /ano inicial até mês / ano final), por unidade orçamentária 
ou local de trabalho. 

69.  Permitir a emissão e publicação no sítio oficial do município de relatório com valores de 
subsídio e remuneração dos cargos vigentes para atendimento ao artigo 39, § 6º, da 
CF/88. 

70.  Permitir envio das informações referentes a gestão de recursos humanos / pessoal ao 
TCEMG, conforme legislação vigente. 

71.  Permitir registro de observações no lançamento de provento e desconto para ser 
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classificados em suas respectivas contas; 
66.   Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o 

empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do 
fornecedor; 

67.   Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei 
Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; 

68.   Efetuar a contabilização automática da receita na baixa de tributos, dívida ativa e demais 
arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; 

69.   Permitir a emissão de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 
70.   Permitir emissão de relatórios de boletim diário da tesouraria; 
71.   Permitir emissão de relatórios de demonstrativo financeiro do caixa; 
72.   Permitir emissão de demonstrativo de movimento numerário por “Destinação de 

Recursos”; 
73.   Permitir emissão de relatórios demonstrativos dos cheques em trânsito; 
74.   Permitir emissão de relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao 

total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas; 
75.   Permitir a emissão de relatório gerencial sobre o comportamento mensal da arrecadação 

em comparação com exercícios anteriores, inclusive por fonte de recursos das receitas; 
76.   Permitir emissão de relatórios de comparativo da receita orçada com a arrecadada por 

“Destinação de Recursos”; 
77.   Permitir emissão de relatório da previsão atualizada da receita; 
78.   Permitir emissão de relatórios do movimento diário da receita – analítico, por “Destinação 

de Recursos”; 
79.   Permitir emissão de relatórios do movimento diário da receita – sintético, por “Destinação 

de Recursos”; 
80.   Permitir emissão de relatórios de balancete da receita mensal e anual; 
81.   Permitir emissão de relatórios de registro analítico da receita; 
82.   Permitir emissão de relatórios de receitas extraorçamentárias por “Destinação de 

Recursos”; 
83.   Permitir emissão de relatórios de livro caixa; 
84.   Permitir emissão de relatórios de termo de abertura e encerramento; 
85.   Permitir emissão de relatórios de termo de conferência de caixa; 
86.   Permitir emissão de relatórios de ordem bancária; 
87.   Permitir emissão de relatórios de ordem bancária por fornecedor; 
88.   Permitir emissão de relatórios de movimento de pagamento; 
89.   Permitir emissão de relatórios de movimento de pagamento por natureza de despesa; 
90.   Permitir emissão de relatórios de resumo de pagamentos diário e mensal ou por conta; 
91.   Permitir emissão de relatórios de pagamento por fornecedor; 
92.   Permitir emissão de relatórios de restos a pagar e seus pagamentos; 
93.   Permitir a emissão de relatório gerencial de execução de despesas orçamentárias; 
94.   Permitir a emissão de relatório gerencial de despesas empenhadas no exercício atual e 

no mínimo nos últimos 03 exercícios para fins de análise comparativa; 
95.   Permitir a emissão de relatório gerencial de empenhos a pagar e pagos no exercício, por 

credor; 
96.   Permitir a emissão de relatório gerencial de restos a pagar processados e não 

processados, por credor; 
  

 
Software Administração de Recursos Humanos (Folha de Pagamento; Gestão de Pessoa) 

 

 

 17 

trabalho,  dias de trabalho no mês de admissão, dias de saldo de salário na rescisão, 
permitindo modificação pelo usuário. 

34.  Permitir a consulta / relatório de cálculos da folha de pagamento, em andamento ou já 
encerrados, com seleção do mês / ano. 

35.  Permitir a emissão de demonstrativo de pagamento/contracheque em formulários 
padrão ou específico, com opções de seleção de todos os servidores ou apenas um 
servidor, por ordem alfabética, por unidade orçamentária ou por local de trabalho, 
incluindo ou /não mensagens e histórico de lançamentos. 

36.  Permitir a consulta e emissão de demonstrativo de pagamento/contracheque pelo 
servidor através da internet, após auto cadastramento de sua senha de modo seguro.  

37.  Permitir efetuar pagamento de servidor através de depósito em conta corrente, conta 
salário, poupança ou pagamento pela tesouraria. 

38.  Disponibilizar a emissão de folha de pagamento analítica com opções de seleção de 
todos os servidores em ordem alfabética, por unidade orçamentária ou por local de 
trabalho. 

39.  Permitir a geração de arquivo para pagamento de servidores em layout definido pela 
instituição financeira pagadora. 

40.  Permitir seleção de servidores para fins de pagamento escalonado, tais como por faixa 
salarial, por Fonte de Recurso, entre outras, bem como a geração do arquivo para 
pagamento para envio à instituição financeira pagadora e emissão de relatório. 

41.  Permitir seleção manual de servidores para fins de pagamento escalonado, bem como a 
geração do arquivo para pagamento para envio à instituição financeira pagadora e 
emissão de relatório. 

42.  Permitir a emissão de relatório para pagamento de servidores com opções de seleção 
de todos os servidores, de forma de pagamento, de bancos/agências, de unidades 
orçamentárias e fontes de recursos financeiros ou de apenas um dos filtros 
especificados. 

43.  Permitir a emissão de listagens das verbas calculadas em folha de pagamento, do 
período selecionado (mês /ano inicial até mês / ano final) com agrupamento de 
servidores, tais como local de trabalho, centro de custo ou de apenas um dos filtros 
especificados. 

44.  Permitir a emissão de Resumo Geral de folha de pagamento e também com seleção de 
fontes de recursos financeiros, de local de trabalho, de código de provimento por 
concurso ou sem concurso ou de apenas um dos filtros especificados.  

45.  Permitir a emissão de resumo geral de proventos e descontos acumulativos mensal, do 
período selecionado (mês /ano inicial até mês / ano final) totalizando linhas e colunas. 

46.  Permitir estornos e cálculos complementares à folha de pagamento já encerrada. 
47.  Permitir a geração de arquivos para importação por sistemas oficiais para emissão de 

declaração de informações e/ou recolhimento de contribuições/tributos incidentes sobre 
a folha de pagamento, tais como GFIP, DIRF, RAIS, MANAD, conforme especificações 
definidas pelos órgãos oficiais competentes; 

48.  Permitir a exportação e importação de dados, conforme layout do Banco do Brasil S.A., 
para atender a convênio para pagamento do abono/rendimentos do PASEP, 
contemplando o lançamento automático do valor do abono/rendimentos para os 
servidores na folha de pagamento; 

49.  Permitir a exportação de dados, conforme layout do SIOPE - Sistema de Informações 
Sobre Orçamentos Públicos, referentes à Remuneração dos Profissionais de Educação. 

50.  Permitir a emissão de relatório dos Profissionais de Educação, que serão transmitidos 
através do SIOPE. 

51.  Permitir a geração de arquivos para envio do SICOM da folha de pagamento, conforme 
layout do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

52.  Permitir a emissão de relatório com ocorrências profissionais cadastradas, com opções 
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gravado na ficha financeira do servidor (ex: lançamento de adicional de insalubridade 
que não foi pago no mês anterior). 

72.  Permitir consulta / relatório de ficha financeira do servidor, no período selecionado (mês 
/ano inicial até mês / ano final), contendo todos os lançamentos de proventos e 
descontos em linhas, discriminando valores mensais em colunas, totalizando linhas e 
colunas; incluindo ou não histórico de lançamentos de proventos e descontos. 

73.  Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição, bem como de quaisquer 
ocorrências funcionais. 

74.  Permitir o registro e o controle da promoção e progressão de cargos e salários dos 
servidores. 

75.  Permitir a emissão de rescisão complementar. 
76.  Permitir simulações parciais ou totais do cálculo da folha de pagamento mensal, 13º 

salário integral, adiantamento de 13º, férias e rescisórias, para a competência atual ou 
para competência futura. 

77.  Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço (quinquênio).  
78.  Permitir o lançamento de descontos parcelados, efetuando baixa automática das 

parcelas descontadas, permitindo quitação antes do término. 
79.  Permitir a contabilização automática da folha de pagamento. 
80.  Permitir o tratamento dos valores recebidos por RPA - Recibo de Pagamento Autônomo 

pelos prestadores de serviço para integrar as informações à DIRF (anual) e a SEFIP 
(mensal). 

81.  Permitir cadastro  de beneficiários de pensão judicial, com cálculos de descontos 
conforme determinação judicial. 

82.  Permitir o lançamento das atribuições funcionais de cada cargo, com os requisitos e 
habilitações. 

83.  Permitir o gerenciamento de avaliação para o desempenho do cargo no período de 
estágio probatório. 

84.  Manter o histórico das avaliações do servidor bem como suas observações. 
85.  Manter registro de progressão salarial do servidor incluindo atos publicados ao longo de 

sua vida profissional. 
86.  Permitir o gerenciamento bolsa de estudo do estagiário, incluindo instituição de ensino, 

curso, data de início e término. 
87.  Efetuar provisão mensal do valor referente a férias, abono de 1/3 de férias e 13º salário 

em atendimento às normas do PCASP. 
88.  Efetuar baixa da provisão de férias, abono de 1/3 de férias e 13º salários calculados, 

realizados na respectiva competência de cálculo. 
89.  Permitir a emissão de relatório com seleção de verbas, no período selecionado (mês / 

ano inicial até mês ano / final), discriminado quantitativo e financeiro, totalizando cada 
Unidade Orçamentária. 

90.  Permitir a emissão de relatórios com informações sobre o perfil dos servidores públicos, 
nível de escolaridade, remuneração e média de idade dos mesmos. 

91.  Permitir a emissão de relatórios com número de servidores efetivos, contratados por 
tempo determinado, comissionados, estagiários, etc. 

92.  Permitir Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-
Social) quando da implantação pelo governo federal. 

 
 
 

Software de Controle Interno  
O SOFTWARE de Controle Interno deverá ser configurável para tornar-se compatível com a utilização 
do mesmo pela CONTRATANTE, de forma a melhor adaptar à sua realidade, oferecerendo subsídios 
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para uma efetiva atuação do controle interno. O SOFTWARE de Controle Interno deverá atender, 
ainda, aos seguintes requisitos adicionais: 
 

Item 

 
 

MÓDULO: CONTROLE INTERNO 

1 Permitir registrar listas de checagem de ocorrências e possíveis irregularidades nas áreas de 
atuação do Controle Interno e registrar o parecer da Controladoria em cada irregularidade e 
especificar as providências que devem ser tomadas para solução da mesma; 

2 Permitir anexar vários documentos para cada providência encaminhada; 
3 Permitir inserir irregularidades de forma manual, possibilitando registrar aquelas 

irregularidades que o sistema não tem condições de apontar automaticamente.  
Exemplo: “Publicar os Balancetes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) bimestralmente.” 

4 Possibilitar o registro de auditorias realizadas pelos servidores do Controle Interno, permitindo 
a geração de relatório de auditoria, evidenciando as irregularidades encontradas, bem como 
o parecer prévio e as providências recomendadas; 

6 Armazenar todas as auditorias internas para futuras consultas e alterações; 
7 Permitir especificar o responsável por cada providência e o prazo para sua execução;  
8 Permitir enviar automaticamente e-mail com a providência a ser tomada ao responsável pela 

providência; 
9 Cadastramento do chek-list que servirá de base para cada auditoria; 
10 Permitir ao responsável pelo Controle Interno à criação de questionários de 

acompanhamento dos procedimentos, dirigidos a setores e servidores específicos, indicando 
a data limite para preenchimento dos mesmos; 

11 Permitir aos setores notificados anexar relatórios contendo as respostas aos apontamentos 
realizados pelo Controle Interno. 

12 Permitir o cadastro das normas (rotinas, procedimentos e fluxos) adotadas na 
CONTRATANTE, contendo as exigências para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial exigida no Art. 70 da CF/88, e demais normas que se aplicam à 
realidade da CONTRATANTE. 

13 Permitir impressão, consulta e atualização do Manual de Controle Interno, conforme cadastro 
explicitado no item anterior. 

14 Permitir a descentralização do Controle Interno nas diversas áreas da contratante mediante  
"Agentes de  Controle Interno", para verificação de conformidade de todos os processos em 
andamento na contratante conforme normas pré-estabelecidas no Manual de Controle 
Interno. 

15 Permitir a verificação e controle sistematizado dos atos de execução orçamentária de forma 
prévia, concomitante e subsequente, conforme determina o Art. 31, 74 e 77 da CF/88. 

16 O SOFTWARE deverá gerar relatórios analíticos das verificações processadas, bem como 
relatórios sintéticos, que demonstrarão tais informações de forma gerencial. 

17 Gerar relatórios analíticos e sintéticos para elaboração do Relatório Mensal de Controle 
Interno exigido pelo TCE/MG por meio da IN 08/03 com alterações da IN 06/04. 

18 Permitir integração com os demais SOFTWAREs do presente edital para acesso à consultas 
e emissão de relatórios da competência do Controle Interno, de forma a contribuir para 
independência das atividades, otimizando seu trabalho. 

19 Permitir ao Controlador acesso a todas informações da competência do Controle Interno nas 
diversas áreas da CONTRATANTE, inclusive a realização de auditoria nos trabalhos 
realizados pelos servidores e agentes públicos, gerenciando tais informações, planejando e 
coordenando os trabalhos do Controle Interno no cumprimento de sua missão. 

20 Possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia de direitos com usuários 
subordinados e usuários responsáveis. 

21 Permitir o cadastro dos departamentos que poderão posteriormente executar verificações no 
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20 Possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia de direitos com usuários 
subordinados e usuários responsáveis. 

21 Permitir o cadastro dos departamentos que poderão posteriormente executar verificações no 

 

 21 

SOFTWARE de controle interno. 
22 Possuir um modelo de Manual de Controle Interno aplicado à todas as áreas da contratante, 

o qual poderá nortear a atuação do controle interno e sofrer alterações para atender a 
realidade da CONTRATANTE. 

23 Permitir o cadastro, alteração, desativação e até mesmo a exclusão de rotinas e 
procedimentos que não se enquadrarem a realidade da CONTRATANTE ou que a 
CONTRATANTE julgar conveniente. 

24 Permitir cadastrar uma descrição/conceito resumido de cada rotina, de forma a compor essa 
informação no Manual de Controle Interno. 

25 Permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de forma a facilitar o 
entendimento e extensão do conhecimento sobre o item em questão. 

26 Permitir a vinculação de determinadas rotinas com os departamentos responsáveis pela 
execução, de forma que outros departamentos/setores não tenham acesso a tais 
informações, proporcionando a segregação de atividades aos seus respectivos 
departamentos. 

27 Permitir a vinculação dos usuários do SOFTWARE aos seus respectivos departamentos, de 
forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à sua 
pasta. 

28 Permitir o cadastro de documentos parametrizados de forma a padronizar a execução das 
checagens possibilitando posteriormente a geração de informações uniformizadas. 

29 Possuir modelos de check-list, para as principais rotinas da contratante pública como: 
controle de compras/licitações; processo contábil de empenhamento, liquidação e pagamento 
da despesa pública; controle do almoxarifado; controle do patrimônio; controle dos tributos 
municipais; controle da dívida pública; controle das peças legais do planejamento - PPA, LDO 
e LOA; controle de frotas e contratos. 

30 Possibilitar a execução dos procedimentos de controle diretamente em cada SOFTWARE, 
gravando tais informações no SOFTWARE de controle interno, de forma a otimizar a 
realização dos procedimentos de controle. 

31 Permitir ao Controle Interno o acompanhamento das aplicações dos dispositivos 
constitucionais, bem como da legislação complementar no que tange à Gastos com 
Educação, Saúde, Gastos com Pessoal, FUNDEB, por meio de relatórios integrados com os 
demais SOFTWAREs. 

32 Permitir a geração de correio automaticamente para determinado responsável, notificando a 
ocorrência de alguma falha, dúvida, status do processo ou mesmo informação sobre 
conclusão e ou cancelamento do mesmo. 

33 Permitir ao Controle Interno o cumprimento de sua missão para com a Contratante Pública 
por meio das diversas funções detalhadas acima que norteiam e orientam a efetiva atuação 
do Controle Interno. 

 
SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS – PROTOCOLO 

Registrar e acompanhar de modo atualizado e com fácil acesso todos os requerimentos, reclamações 
e processos administrativos e fiscais. 
 

Item Descrição 

1.  Cadastros e configurações básicas: 
2.  Permitir o cadastramento prévio de informações com o objetivo de agilizar o registro, controle 

e manutenção dos processos no SOFTWARE, sendo eles: requerente, assunto, setor, dia 
não útil e usuário. 
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3.  Permitir o cadastramento prévio de informações que irão auxiliar o registro, controle e 
manutenção dos processos no SOFTWARE, sendo eles: observação para os processos e 
impressora padrão por usuário. 

4.  Permitir que o SOFTWARE seja disponibilizado nos diversos setores da CONTRATANTE. 
5.  Permitir configuração de permissões diferenciadas, no uso do SOFTWARE, para cada setor, 

conforme sua atribuição. 
6.  Permitir o registro da estrutura organizacional da CONTRATANTE com os respectivos 

responsáveis, em cada área da contratante. 
7.  Permitir o mapeamento dos trâmites dos processos, conforme o assunto. 
8.  Permitir a alocação dos servidores por setor. 
9.  Permitir o controle das permissões de acesso ao SOFTWARE 
10.  Permitir configuração diferenciada no controle das permissões de acesso, conforme grupo de 

atribuições no SOFTWARE. 
11.  Permitir a numeração sequencial do processo de forma automática. 
12.  Permitir configuração da numeração de processo de forma que seu valor seja iniciado a cada 

exercício. 
13.  Permitir a configuração do tempo máximo de permanência dos processos nos setores. 
14.  Registro dos processos: 
15.  Possuir na rotina de inclusão de processo, no mínimo, as seguintes identificações: a) Código 

de identificação do processo; b) do requerente, no caso de cadastro prévio ou permitir o 
cadastramento no ato; c) do assunto; d) da data e hora da protocolização; e) prazo de 
resposta levando em consideração apenas dias úteis, conforme cadastro. 

16.  Possibilitar na rotina de inclusão de processo a classificação dos processos por assunto, 
visando identificar origem do atendimento e os tramites que deverão ocorrer na evolução do 
processo. 

17.  Possibilitar na rotina de inclusão de processo o registro de observações com livre digitação e 
com pesquisa ao respectivo cadastro, cuja finalidade é descrever de forma ampla a 
motivação do processo. 

18.  Possibilitar a identificação e envio do processo ao setor que dará inicio ao andamento do 
assunto. 

19.  Possibilitar o registro de processos antigos. 
20.  Possibilitar o controle de pastas para o mesmo processo. 
21.  Permitir a impressão e reimpressão dos documentos: a) capa; b) comprovante de 

protocolização; c) etiqueta de identificação do processo. 
22.  Permitir anexação de arquivos no processo. 
23.  Permitir o recadastramento de processos antigos no sistema. 
24.  Evolução e controle dos processos: 
25.  Possuir na rotina de evolução do processo, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

a) demonstração de dados do processo, bem como, de seu trâmite atual, incluindo a 
possibilidade de retorno do processo a uma etapa já percorrida; 
b) cálculo de tempo de execução para uma etapa, levando-se em consideração somente o 
expediente em dias úteis; 
c) escolhido o destino do processo, o SOFTWARE deve enviá-lo ao responsável pela etapa 
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seguinte; 
d) registro do histórico do trâmite; 
f) juntada de documentos ao processo; 
g) juntada de processos para trâmite unificado; 
h) opção de interromper a evolução do processo por motivos pré-cadastrados. 

26.  Possibilitar na rotina de evolução do processo as funcionalidades: 
a) no ato de envio do processo para a etapa seguinte observar o mapeamento do trâmite 
conforme o cadastro prévio do assunto. 
b) previsão para que um usuário autorizado possa realizar cadastramento(s) de uma nova(s) 
etapa(s), mantendo o mapeamento original, após retorno da etapa incluída. 

27.  Permitir a impressão e reimpressão dos documentos: 
a) comprovante de envio de processo de um setor a outro; 
b) folha de evolução do processo; 
c) histórico da evolução do processo. 

28.  Disponibilizar atalhos via teclado para as funções rotineiras, tais como: pesquisar, gravar, 
limpar, imprimir, visualizar, acesso a menu principal e outros menus 

29.  Finalização dos processos: 
30.  Possuir na rotina de finalização do processo, o registro do desfecho do atendimento, 

permitindo a conclusão e o arquivamento do processo. 
31.  Possibilitar, no arquivamento do processo, a indicação da localização física do mesmo no 

setor de arquivo. 
32.  Permitir o retorno do processo ao uso, após ter sido finalizado. 
33.  Relatórios e consultas: 
34.  Possuir rotina de consultas para os processos com opções de pesquisas com, no mínimo, as 

seguintes funcionalidades: 
a) por requerente; 
b) por assunto; 
c) por data de registro do processo ou finalização; 
d) por setor atual ou que registrou o processo; 
e) por conteúdo digitado no histórico do processo; 
f) por motivos pré-cadastrados para os processos; 

35.  Possuir rotina de relatórios que permitam as pesquisas dos processos, com indicação de 
local ou período de: 
a) protocolização; 
b) finalização; 

36.  Permitir a emissão de um mínimo de 3(três) gráficos do SOFTWARE que permitam uma 
visão gerencial do mesmo. 

37.  Possuir pesquisa avançada dos seguintes termos: Data Abertura, Interessado, CPF/CNPJ, 
rotina, parte do assunto, parte do detalhamento. 

38.  Disponibilização de menu de favoritos, por usuário, onde este poderá alocar as funções e 
menus mais usados nas rotinas diárias, possibilidade de exclusão quando necessário;  

39.  Opção de pesquisa a função desejada por parte do nome de execução; 
40.  Acesso a opção de sistema por código de execução; 
41.  Procedimento de ajuda na opção de sistema executada, onde o sistema explique ao usuário 

o funcionamento desta; 
42.  Uso de mouse na execução das atividades; 



10

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2017
 

 24 

43.  Demonstrativo alertando o usuário para novas funções, novidades e melhoria no sistema; 
44.  Possuir cadastro de usuários do sistema, com nome completo, nome reduzido para acesso 

rápido ao sistema com no máximo 16 (dezesseis caracteres) e senha pessoal de acesso; 
45.  Permitir a retirada de duplicidade do cadastro de pessoa; 
46.  Inativação de funcionário que não está mais no local de trabalho; 
47.  Cadastramento do calendário, informando os dias úteis e não úteis; 
48.  Definição de impressora padrão para emissão de relatórios e etiquetas; 
49.  Listagem dos servidores cadastrados  por local, com informação de quem é o responsável 

pelo setor;  
50.  Executar a tramitação / encaminhamento dos processos; 

 
 
 

Softwares de Gestão de Materiais: 
Gestão das Contratações Públicas, Almoxarifado, Patrimônio e Frota Municipal 

 

Item MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

1 

Permitir o gerenciamento de processos de contratação incluindo licitações nas modalidades 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Leilão e Pregão, bem como os casos de 
Dispensa e Inexigibilidade para aquisição de produtos e serviços, obras, serviços de 
engenharia e alienação em conformidade com a legislação em vigor, em especial as Leis 
8.666/93, 10.520/02 e 123/06. 

2 Permitir o controle seqüencial dos Processos bem como das Modalidades Licitatórias, 
Dispensa e Inexigibilidade, com numero, objeto e data de abertura. 

3 
Permitir o cadastramento da licitação sendo possível informar minimamente: o tipo de 
licitação, o regime licitatório, a comissão de licitação, o local onde ocorrerá o certame, a data 
de início e fim e o objeto da licitação; 

4 Permitir informar a situação do processo como aberto, anulado, suspenso, deserto, 
fracassado ou revogado. 

5 
Possuir ferramenta de Processo de Registro de Preços com suas peculiaridades, conforme 
legislação vigente, incluindo a possibilidade a Registro de Preço realizado por outras esferas 
administrativas. 

6 
Permitir cadastrar licitações por critérios de julgamento: Menor Preço, Melhor Técnica, 
Técnica e Preço, Maior Lance ou Oferta, bem como Menor Preço obtido através de Maior 
Desconto em Tabelas de Preços; 

7 Permitir cadastrar licitações do tipo menor preço, maior desconto sobre os itens da tabela e 
menor adicional percentual; 

8 Permitir a consolidação de várias solicitações de compras ou serviços de diversos setores 
em um mesmo processo; 

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

10 

Possuir recurso para a gravação dos itens de uma pesquisa de preço em meio magnético 
para cotação pelos fornecedores e possibilitar a leitura dos preços cotados para 
preenchimento automático dos preços dos itens, inclusive podendo disponibilizar o aplicativo 
para a formulação das propostas  de preços no portal da Prefeitura na Internet; 

11 Permitir a definição do tipo de contratação (Modalidades, Dispensas e Inexigibilidades), com 
o controle automático dos limites de valores estabelecidos na Lei 8.666/93, emitindo alerta 
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de fracionamento. Emissão de relatório contendo os gastos efetuados por especialidade; 
12 Possuir uma tabela de parametrização das diferentes modalidades e limites de valores das 

modalidades de licitação. 

13 
Permitir o cadastramento de comissões permanente, especial, servidores, pregoeiros e 
leiloeiros, informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas 
datas de designação e expiração,permitindo informar também os seus membros e funções. 

14 

Permitir o cadastramento de: 
1. documentação exigida para a contratação possibilitando a seleção manual dos 
mesmos. 
2. data, hora e local de entrega de envelopes 
3. prazo de fornecimento ou prestação de serviço em horas, dias, meses 
4. validade da proposta em dias 
5. local de entrega de produtos ou da prestação de serviços 
6. forma de pagamento 

15 Disposição de fases de proposta e habilitação de acordo com a Modalidade; 
16 Possibilitar a seleção de licitantes e seus respectivos representantes definindo o 

enquadramento como ME, EPP, MEI e Grande Porte; 
17 Deverá acusar os empates inclusive o ficto previsto na lei complementar 123/2006; 
18 O sistema deverá classificar automaticamente as propostas do pregão indicando quais 

fornecedores participaram da etapa de lances; 

19 

Permitir efetuar lances em tempo real para os processos na modalidade pregão presencial 
definindo quais ficarão de fora da mesma de acordo com o limite previsto na lei, mantendo o 
controle automático do próximo licitante classificado para cada lance, permitindo a sua 
desistência no lance, acusando os empates inclusive o ficto previsto na lei complementar 
123/2006; 

20 Permitir a emissão de relatório sintético e analítico contendo os vencedores por lote ou por 
item e relatório analítico contendo todos os lances ofertados durante a sessão; 

21 Permitir adjudicação do item ou lote ao licitante vencedor; 
22 Geração automática do motivo da inabilitação, vinculada ao cadastramento já existente, 

possibilitando a  alteração deste resultado; 

23 

Permitir o registro da inabilitação de um licitante logo após o encerramento de cada item ou 
lote do Pregão, ou somente após o encerramento de todos os itens/lotes. Após o registro de 
inabilitação de um licitante, deverá selecionar o próximo classificado e assim 
sucessivamente até encontrar um participante habilitado; 

24 Possibilidade de inclusão do motivo da desclassificação da proposta; 
25 Possibilitar a inclusão de licitante não classificado para a fase de lances quando todos os 

classificados forem inabilitados ou desclassificados; 
26 Permitir que o usuário registre no sistema se as exigências documentais para habilitação 

foram atendidas; 

27 
Possibilitar agrupamento de produtos/serviços em lotes e aplicação de desconto 
proporcional aos itens constantes em cada lote, de acordo com os lances ofertados pelo 
licitante; 

28 Permitir a realização de licitações com julgamento por maior desconto sobre uma tabela ou 
catálogo de preços, ou sobre os próprios itens do processo licitatório; 

29 Permitir a realização de licitações com julgamento por menor adicional sobre tabela; 
30 Permitir a emissão de relatório de julgamento, constando licitante vencedor e respectivos 

valores; 
31 Permitir a adjudicação e homologação do processo, com indicação manual das datas das 

mesmas; 
32 Permitir o cadastramento do contrato administrativo, informando minimamente: o exercício, 

o número do contrato, objeto, o valor, as datas de assinatura e vencimento, sua publicação; 

33 
Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o 
fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de 
documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato; 
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34 
Permitir a gerência dos termos aditivos do contrato, sendo possível informar as mudanças 
sofridas pelo termo, as novas condições de prestação, as datas de assinatura e vencimento 
do termo. 

35 
Permitir registrar os apostilamentos nos contratos possibilitando informar os itens e o novo 
preço unitário que sofreu alterações prevista em contrato e de acordo com o art. 65, §8º, da 
Lei 8.666/93; 

36 
Permitir configurar o sistema para que emita mensagens sobre os contratos vencidos, 
cancelados e a vencer, podendo ser somente alerta ou até mesmo impedir a emissão de 
ordens ou autorizações de fornecimento para contratos vencidos e cancelados. 

37 
Possuir histórico das alterações do contrato permitindo identificar o tipo de alteração 
contratual, tais como: acréscimo, diminuição, apostilamento, equilíbrio econômico financeiro, 
prorrogação ou rescisão; 

38 
Permitir o registro dos dados da rescisão do contrato, informando o motivo da rescisão, data 
da rescisão e da publicação, valor da multa e/ou indenização, fundamentação legal e 
publicação na imprensa oficial; 

39 
Permitir o cadastro de aditivos de alteração quantitativa e qualitativa do objeto, 
prorrogações, bem como alterações de preços nas hipóteses de reajustes/realinhamentos 
de preços; 

40 Permitir o cadastramento de rescisão contratual e/ou cancelamento de atas de registro de 
preços; 

41 Permitir a emissão de relatórios da licitação e de aditamentos contratuais de forma 
independente; 

42 Permitir a inclusão posterior de dotações orçamentárias no procedimento de contratação; 
43 Permitir a geração de processos de compras vinculados à registro de preços existentes; 

44 
Permitir gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a 
realização periódica de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que 
estão sendo praticados atualmente pelos fornecedores; 

45 Possuir controle dos quantitativos licitados e já contratados; 
46 Permitir a inclusão de descrição complementar (sem limite de caracteres) ao produto / 

serviço, na ocasião de confecção do Pedido. Vinculação de referido pedido ao processo. 
47 Possuir controle de Fracionamento de despesas; 
48 Possuir cadastro de fornecedores integrado ao cadastro do sistema de contabilidade; 

49 

Controle de cadastro de fornecedores, com campo para lançamento de documentos, 
inclusive relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira, regularidade fiscal e trabalhista, permitindo a inclusão de outros documentos 
exigidos em situações específicas; 

50 
Permitir a inserção dos dados cadastrais dos fornecedores, como ramo de atividade, dados 
bancários, bem como identificação dos sócios/administradores e respectivos documentos 
pessoais e tipo de participação 

51 Permitir a consulta aos fornecedores de acordo com a ramo de atividade vinculado ao 
mesmo; 

52 Permitir enquadrar o fornecedor de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei 
complementar 123. 

53 
Emitir certificado de registro cadastral para os fornecedores com numeração sequencial 
possibilitando a consulta de certificados já emitidos, contendo a relação de documentos 
vinculados ao mesmo. 

54 
Controlar a data de validade de certidões e outros documentos dos fornecedores 
automaticamente de acordo com a data da emissão e prazo de vencimento a ser inserido, 
com emissão de relatório por fornecedor contendo os documentos vencidos. 

55 Permitir cadastrar e acompanhar avaliações sobre o desempenho dos fornecedores, 
alertando ao usuário sobre fornecedores com performance  ruim 

56 
Emissão de ordens de compra/serviços a partir de procedimento concluído, contendo as 
informações básicas do fornecedor e procedimento a que se vincula, listando os itens, 
dotação utilizada, valores unitários e totais, marca, local e prazo de entrega. 
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57 Permitir o aproveitamento de dados de um processo anteriormente realizado; 
58 Possuir parâmetros que permitam que o sistema sinalize com antecedência o vencimento 

dos contratos e atas de registro de preços. 
59 Emissão de relatório de processos classificados por data ,tipo e modalidade de contratação, 

objeto; 
60 Registrar as ocorrências dos fornecedores no respectivo cadastro possibilitando a inclusão 

de data de inicio e término de penalizações, como suspensão e declaração de inidoneidade; 
61 Impedir a alteração da descrição do produto após sua contratação ao processo de compra; 

62 
Transferir automaticamente os processos em vigor de um exercício para o outro, 
possibilitando a alteração dos recursos orçamentários em todos eles a partir de uma única 
inclusão da correspondente no novo exercício. 

63 
Emitir relatórios de controle de fornecimento/prestação de serviços, com filtros por 
modalidade, fornecedor, produto, data de homologação, ficha, centro de custos, situação do 
processo; 

64 Possuir ferramenta de auxílio ao planejamento de compras, com emissão de relatórios de 
gastos, através de filtros por período, produtos e centro de custo; 

65 Gerar todos os arquivos para alimentação do SICOM do TCEMG; 

66 
Gerar relatório completo de inconsistências na geração dos arquivos para o SICOM, com a 
indicação detalhada dos campos a serem alterados ou corrigidos na fase de prévalidação 
dos arquivos. 

67 

Emitir documento de solicitação da abertura da licitação, com as seguintes informações, no 
mínimo: 
Data de abertura da licitação; 
Horário da abertura; 
Número da licitação; 
Modalidade; 
Membros da comissão responsável pela abertura; 
Objeto a ser licitado. 

68 Possuir cadastro de unidades administrativas que representem um detalhamneto de todos 
os locais existentes no orgranograma da contratante. 

69 Permitir o cadastro de produtos separando por grupo e especialidade, no mínimo; 

70 
Possuir no cadastro de produtos informações se o mesmo é de consumo ou permanente, se 
combustível e o tipo do combustível, além de  permitir a descrição sucinta e detalhada do 
material cadastrado; 

71 Gerar informações sobre a última compra do material selecionado como: data, quantidade, 
preço e fornecedor; 

72 Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 

73 

Permitir Gerar a solicitação de reserva de recursos orçamentários, 
anteriormente a publicação do ato convocatório, garantindo assim a efetiva reserva seja 
condição de continuidade do procedimento na fase externa na licitação, conforme prevê os 
artigos 7º, § 2º, inciso III e artigo 14 da Lei nº 8.666/93 

74 Permitir a geração de desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último 
empenho do processo. 

75 
O sistema deverá possibilitar a contratação do segundo classificado no processo licitatório, 
quando o fornecedor vencedor deixar cumprir com as suas obrigações contratuais e a 
administração assim decidir; 

76 
Possibilitar a alteração da data de emissão das autorizações ou ordens de fornecimento 
como também alterar outros dados informados inicialmente no processo, tais como: local e 
prazo de entrega, forma de pagamento e observações; 

77 Permitir a integração dos itens a serem licitados com o catálogo único de bens e serviços; 

78 
Permitir o cadastro da pesquisa  de preços, possibilitando gerar uma compra direta, 
processo administrativo ou de compra, tendo como base para o valor máximo do item o 
preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços; 

79 Possuir integração com o sistema patrimonial efetuando automaticamente a inclusão do 

 

 28 

bem, após a sua regular liquidação; 
80 Gerar o demonstrativo das compras efetuadas no período conforme, exigido pelo artigo 16 

da Lei 8.666/93; 
81 Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços 

por lotes; 
82 Possuir recurso para emissão de etiquetas e malas diretas para fornecedores; 

83 
Na modalidade pregão, permitir efetuar lances, controlando a diferença mínima entre cada 
lance, visualizando o valor mínimo aceitável do próximo lance, e ainda oferecer opção para 
declínio do participante; 

84 Permitir controlar o tempo esperado entre um lance e outro durante  a fase de lances do 
pregão, por meio de um cronômetro no sistema, quando for necessário; 

85 Gerar a ata do pregão presencial, histórico dos lances e relatório de economicidade do 
pregão; 

86 

Emitir, no mínimo, os seguintes termos e relatórios necessários e exigidos por Lei: 
 
• Termo de abertura e autorização do processo licitatório; 
• Parecer Jurídico e contábil; 
• Publicação do edital; 
• Atas das sessões de julgamento do Processo licitatório; 
• Atas do Pregão 
• Notas de autorização de fornecimento 
 

87 Permitir configurar assinaturas que serão exibidas nos relatórios; 
88 Emitir diretamente no sistema o extrato do contrato e extratos de aditivo; 
89 Gerar os relatórios para divulgação das compras na internet, nos termos da  lei 9.755/98 e 

decreto 28/99; 
90 Permitir criar e editar modelos de editais e de contratos à partir de modelos pré-existentes; 
91 Disponibilizar o conteúdo na íntegra das Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais 

consultas diretamente no sistema; 
92 Integrar-se com o sistema de almoxarifado para registrar as entradas de produtos por ordem 

ou autorização de fornecimento; 
93 Permitir o controle das quantidades entregues pelo fornecedor; 
94 Possibilidade de buscar automaticamente no site da Receita Federal os dados cadastrais do 

fornecedor para a emissão comprovante de inscrição e situação cadastral; 
95 Permitir também utilizar os dados existentes no sistema da Receita Federal para cadastrar 

novos fornecedores ou atualizar os dados dos fornecedores já cadastrados; 
96 Emitir o Certificado de Registro Cadastral 
97 Permitir o gerenciamento de diversos almoxarifados municipais bem como todas as 

movimentações neles efetuadas; 
98 Controle de requisição de materiais, permitindo atendimento global, parcial e controle de 

saldo, permitindo a baixa no estoque; 
99 Permitir a entrada por ordem de fornecimento, total ou parcial e controle de saldo, integrado 

à contabilidade; 
100 Permitir entrada por doação e permuta 
101 Permitir a entrada/saída por verificação para acerto de estoque; 
102 Permitir a transferência entre almoxarifados, efetuando atualização no estoque; 
103 O acesso dos usuários serão conforme a hierarquia definida pela gestão, possuindo acesso 

somente à almoxarifados específicos; 
104 Utilizar catálogo único de produtos, permitindo consultas aos produtos, por meio de diversos 

filtros; 
105 Controla localização física dos materiais existentes nos diversos almoxarifados 
106 Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais dentro do estoque físico; 
107 Emitir relatórios analítico e sintético de estoque físico e financeiro por almoxarifado; 
108 Emitir relatórios destinados à Prestação de Contas aos Tribunais de Contas da União e do 
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Estado; 
109 Permitir gerar a entrada da nota fiscal à partir de uma ordem de compra, mostrando assim a 

integração com o sistema de compras; 
110 Histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no sistema; 
111 Emitir relatório de requisições de materiais por produto e/ou centro de custo 
112 Emitir relatório de entradas por nota fiscal e/ou fornecedor; 
113 Emitir relatório de todos os produtos cadastrados no sistema, com código, especificação e 

unidade; 
114 Possuir opção de visualizar os relatórios em tela antes da impressão; 
115 Registrar os endereços físicos dos materiais; 
116 Realizar o fechamento mensal das movimentações dos materiais bloqueando a 

movimentação dos meses encerrados; 
117 Emitir relatórios de consumo com filtros de período, material,fornecedor, centro de custo; 
118 Bloqueio da movimentação de entrada, saída e transferência durante a realização de 

inventário que deverá ter registrado a abertura e seu fechamento; 
119 Possuir controle de limites mínimos e de reposição físico em estoque; 
120 Permitir que cada setor elaboração sua requisição de material; 
121 Emitir protocolo de entrega de materiais 
122 Permitir cadastrar unidades de medida, permitindo a utilização de abreviaturas; 
123 Permitir gerar entrada do material no almoxarifado à partir da liquidação; 

124 
Possuir integração com os sistemas de compras e contabilidade efetuando o lançamento 
automático da liquidação de despesa no momento da entrada dos produtos em estoque. 
Deverá gravar os dados da liquidação da despesa diretamente no sistema contábil; 

125 Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por  produto,  nota 
fiscal, centro de custo, dia e fornecedor; 

126 Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de 
requisições; 

127 Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mensalmente 
por estoque e o resultado final no ano; 

128 Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material 
por estoque; 

129 Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque, mostrando os movimentos de 
entradas, saídas e saldo atual em determinado período. 

130 Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data selecionada; 
131 Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo dos pedidos; 
132 Possuir relatório demonstrativo da curva ABC dos materiais em estoque; 
133 Permitir o gerenciamento da frota de veículos, máquinas e equipamentos. 
134 Permitir o gerenciamento de gastos com combustível, lubrificantes, peças e serviços (em 

oficina própria ou de terceiros), com controle de quilometragem. 

135 
Permitir controle e agendamento de ocorrências de veículo tais como licenciamento, 
seguros, infrações, acidentes (registrando envolvidos) e manutenções, bem como datas e 
valores respectivos. 

136 Permitir controle de toda utilização do veículo, informando motorista, passageiros, 
abastecimentos tempo de utilização e distancia percorrida; 

137 Gerar relatórios gerenciais de abastecimento, manutenção e movimentação, com custo por 
quilômetro rodado; 

138 Manter cálculo exato e efetivo de consumo de combustível por veículo, calculando o 
consumo médio, custo médio por unidade de utilização. 

139 Permitir o cadastramento das atividades de manutenção preventiva recomendadas pelo 
fabricante, emitindo check-list para verificação de sua execução; 

140 Mantêm controle efetivo sobre os seguros e garantias do fabricante incidentes diretamente 
nos veículos e seus agregados. 

141 Controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas. 
142 Permitir registrar serviços executados por veículo. 
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143 Permitir cadastrar as marcas e modelos de veículos; 
144 Permitir gerenciar gastos com manutenções efetuadas em dependências próprias ou de 

terceiros; 
145 Emitir relatório de gastos de forma analítica, por veículo, ou geral; 
146 Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas; 
147 Gerar relatório de habilitações vencidas; 
148 Manter controle efetivo sobre seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e 

valor segurado) para cada veículos; 
149 Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro da 

entidade controlando saldo dos materiais utilizados; 
150 Ter controle dos veículos com avaliação de consumo, gerando relatório demonstrativo dos 

litros consumidos; 
151 Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, equipamentos e agregados, 

como multas, acidentes, etc, registrando datas e demais informações necessárias; 

152 
Permitir a inclusão de documentos e imagens nas ocorrências lançadas para os veículos, 
devendo ser armazenadas no próprio banco de dados e  possibilitando sua visualização 
pelo próprio cadastro; 

153 Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, utilizada e 
saldo restante e emitindo o relatório de acompanhamento por período; 

154 Controlar as trocas de pneus com identificação da posição dos pneus trocados; 

155 
Possuir controle das trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca 
(caixa, diferencial, motor ou torque), possibilitando a emissão do relatório por período, 
veículo, fornecedor e material; 

156 
Registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o motorista, o setor 
requisitante, a distância percorrida, a data, hora, a quilometragem de saída e de chegada, 
possibilitando também a emissão de relatório por período; 

157 Gerar os dados para alimentar o SICOM do TCEMG. 
158 Permitir o cadastro de bens móveis e imóveis, contendo o número do processo licitatório, 

empenho, fornecedor, nota fiscal, integrado à contabilidade; 
159 Permitir fechamento mensal e anual do patrimônio; 
160 Permitir cadastro de ocorrências, incluindo manutenções e garantia; 
161 Permitir alterar etiqueta de controle patrimonial; 
162 Facilita a realização de inventário através de leitura ótica de etiqueta de controle patrimonial 

com código de barras; 
163 Emitir o Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens. 
164 Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação 

ou destinação de bens durante a sua realização. 
165 Permitir a transferência de bens localizados em um setor, mas pertencentes a outro setor, 

durante o inventário. 
166 Permitir o controle da destinação de bem patrimonial em desuso (alienação, sessão e 

desincorporação). 
167 Efetua o controle de vencimento de prazo de garantia do fornecedor / fabricante. 
168 Registra e emite relatórios de manutenção preventiva e corretiva do bem patrimonial. 
169 Permitir a reavaliação e depreciação do bem patrimonial de forma individual; 
170 Permitir acesso ao bem patrimonial tanto pelo seu código cadastrado no sistema como pela 

etiqueta de controle patrimonial; 
171 Permitir controle de bens assegurados, informando seguradora e vigência; 
172 Permitir emissão de relatório de bens desincorporados por classe ou localização do bem. 
173 Permitir emissão do relatório de bens inventariados: Localizados e pertencentes ao setor; 

Localizados, mas pertencentes a outro setor; e Não Localizados. 

174 
Permitir emissão do Termo de Transferência com pelo menos as seguintes informações: 
data de transferência, origem e destino (local e responsável), número do bem e 
especificação; 

175 Controlar a transferência de bens entre os diversos setores da Prefeitura, entre 
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responsáveis e contas, bem como cessões e locações, possibilitando a emissão do relatório 
de transferências e também um  “Termo de Transferência de Bens”; 

176 Permitir inclusão de imagem do bem afim de auxiliar na sua localização; 

177 
Permitira efetuar o lançamento das informações referentes à aquisição do bem patrimonial, 
tais como: número do processo licitatório de aquisição, número da ordem de fornecimento, 
valor, data de aquisição, número da nota fiscal, data da nota fiscal na sua incorporação. 

178 Permitir emissão de relatório de bens que estão com a garantia a vencer; 
179 Permitir o registro histórico das movimentações do bem, permitindo emissão de relatório 

analítico de todas as movimentações ocorridas durante sua vida útil; 
180 Permitir informar o número do documento autorizador na tela de transferência; 
181 Permitir registrar o número da plaqueta anterior do bem a fim de auditorias; 
182 Permitir registrar o motivo da desincorporação do bem do patrimônio público (venda, 

doação, inutilização, abandono, cessão, devolução, alienação, leilão, outros). 
183 Permitir efetuar uma ou várias cópias de cadastro de bem, gerando automaticamente o 

código da placa a partir do código inicial informado, copiando as características do bem. 
184 Permitir emissão de relatório com os movimentos no patrimônio para registros contábeis 

(incorporações, desincorporações, depreciações e reavaliações) por período; 
185 Permitir registro de comissão de inventário informando: número do decreto/ portaria, os 

membros e sua respectiva vigência; 
186 Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes 

a outro setor; 
187 Permitir registro do responsável pela conformidade da reavaliação / depreciação; 
188 Permitir anexar documentos ao cadastro do bem patrimonial, como: nota fiscal e ou outros 

documentos, nos formatos PDF, JPG; 
189 Permitir o controle dos bens em comodato a outros órgãos da administração pública; 
190 Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
191 Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas dos bens; 
192 Permitir o cadastro de comissões para inventário e reavaliação de bens com informação do 

ato, finalidade e membros da comissão; 
193 Emitir relatórios destinados à prestação de contas; 
194 Manter registro histórico de toda a movimentação dos itens patrimoniais; 
195 Permitir a transferência individual, parcial ou global de itens; 
196 Permitir a vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou 

documentos digitalizados a plaqueta do bem patrimonial; 
197 Permitir enviar e-mails para cada responsável com a lista de bens sob sua responsabilidade 

para conferência; 
198 Permitir cadastrar contas patrimoniais, classificá-las por bens móveis e imóveis e identificar 

o tipo de bens tangíveis, intangíveis e recursos naturais, quando necessário; 
199 Permitir a emissão de etiquetas de controle patrimonial; 
200 Gerar relatório com os movimentos no patrimônio para registros contábeis (incorporações, 

baixas, depreciações e reavaliações) por período. 

201 

Cadastro da Solicitação de itens pelas Unidades Administrativas: 
Permitir a inclusão de informações que possibilitem a emissão de documento(s) que 
será(ão) juntado(s) oportunamente ao futuro procedimento administrativo de contratação 
(Art.38 da Lei nº 8.666/93). Tal(is) documento(s) deverá conter pelo menos as seguintes 
informações, dispostas nos itens abaixo 
Unidade: identifica a secretaria, divisão, setor, repartição, departamento ou termo congênere 
que solicita a contratação. 
Justificativa: Essa informação servirá para preencher o preâmbulo do edital conforme artigo 
40, caput da Lei nº 8.666/93. 
Informações sobre o(s) item(ns): especificação completa do bem a ser adquirido, definição 
das unidades e quantidades. 
Justificativa: artigo 15, § 7º, incisos I e II da Lei nº 8.666/93. 
Padronização: trazer de forma automática informações padrões estabelecidas como 
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insuprimíveis pela contratante, garantindo integridade as informações contidas no cadastro 
de produtos. 
Justificativa: artigo 15, inciso I da Lei nº 8.666/93. 
Recurso Orçamentário: serão aceitas sob as formas: 
Analítica (classificação institucional, funcional, programática e econômica) ou Simplificada 
(fichas) 
Justificativa: essa informação é necessária na elaboração do edital em seu preâmbulo, 
conforme artigo 40, caput e na elaboração da minuta de contrato, conforme artigo 55, inciso 
V, ambos da Lei nº 8.666/93. 
Razão da contratação: descrever a motivação e/ou o objeto da contratação para propiciar a 
avaliação quanto ao atendimento dos princípios legais 
Justificativa: artigo 40, inciso I da Lei nº 8.666/93 (objeto da licitação) 
Possibilitar pesquisa avançada de itens (materiais e/ou serviços) no momento de elaboração 
da solicitação em epigrafe 
Possibilitar a criação de uma nova solicitação de materiais e/ou serviços a partir de outra 
existente com a possibilidade de se fazer ajustes posteriormente nas informações 
(quantidades, itens, dotações, etc.) para tornar ágil o processo de digitação. 
Permitir a criação de novos usuários com perfil de autorização. 
Assegurar que usuários possam modificar apenas às suas respectivas solicitações, se 
assim for definido. 
Permitir exclusão de solicitações de materiais e serviços. 
Permitir consulta e emissão de solicitações que não estão vinculadas a nenhum processo de 
contratação. 
Permitir consultas ao andamento das solicitações geradas, possibilitando ao usuário 
identificar em que etapa está sua solicitação. 
Possibilitar armazenamento de dados relativos à pesquisa de preços praticados no mercado 
no mínimo com os seguintes dados: data da pesquisa, fornecedor, responsável pela 
pesquisa, nome base e valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23 

seguinte; 
d) registro do histórico do trâmite; 
f) juntada de documentos ao processo; 
g) juntada de processos para trâmite unificado; 
h) opção de interromper a evolução do processo por motivos pré-cadastrados. 

26.  Possibilitar na rotina de evolução do processo as funcionalidades: 
a) no ato de envio do processo para a etapa seguinte observar o mapeamento do trâmite 
conforme o cadastro prévio do assunto. 
b) previsão para que um usuário autorizado possa realizar cadastramento(s) de uma nova(s) 
etapa(s), mantendo o mapeamento original, após retorno da etapa incluída. 

27.  Permitir a impressão e reimpressão dos documentos: 
a) comprovante de envio de processo de um setor a outro; 
b) folha de evolução do processo; 
c) histórico da evolução do processo. 

28.  Disponibilizar atalhos via teclado para as funções rotineiras, tais como: pesquisar, gravar, 
limpar, imprimir, visualizar, acesso a menu principal e outros menus 

29.  Finalização dos processos: 
30.  Possuir na rotina de finalização do processo, o registro do desfecho do atendimento, 

permitindo a conclusão e o arquivamento do processo. 
31.  Possibilitar, no arquivamento do processo, a indicação da localização física do mesmo no 

setor de arquivo. 
32.  Permitir o retorno do processo ao uso, após ter sido finalizado. 
33.  Relatórios e consultas: 
34.  Possuir rotina de consultas para os processos com opções de pesquisas com, no mínimo, as 

seguintes funcionalidades: 
a) por requerente; 
b) por assunto; 
c) por data de registro do processo ou finalização; 
d) por setor atual ou que registrou o processo; 
e) por conteúdo digitado no histórico do processo; 
f) por motivos pré-cadastrados para os processos; 

35.  Possuir rotina de relatórios que permitam as pesquisas dos processos, com indicação de 
local ou período de: 
a) protocolização; 
b) finalização; 

36.  Permitir a emissão de um mínimo de 3(três) gráficos do SOFTWARE que permitam uma 
visão gerencial do mesmo. 

37.  Possuir pesquisa avançada dos seguintes termos: Data Abertura, Interessado, CPF/CNPJ, 
rotina, parte do assunto, parte do detalhamento. 

38.  Disponibilização de menu de favoritos, por usuário, onde este poderá alocar as funções e 
menus mais usados nas rotinas diárias, possibilidade de exclusão quando necessário;  

39.  Opção de pesquisa a função desejada por parte do nome de execução; 
40.  Acesso a opção de sistema por código de execução; 
41.  Procedimento de ajuda na opção de sistema executada, onde o sistema explique ao usuário 

o funcionamento desta; 
42.  Uso de mouse na execução das atividades; 
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34 
Permitir a gerência dos termos aditivos do contrato, sendo possível informar as mudanças 
sofridas pelo termo, as novas condições de prestação, as datas de assinatura e vencimento 
do termo. 

35 
Permitir registrar os apostilamentos nos contratos possibilitando informar os itens e o novo 
preço unitário que sofreu alterações prevista em contrato e de acordo com o art. 65, §8º, da 
Lei 8.666/93; 

36 
Permitir configurar o sistema para que emita mensagens sobre os contratos vencidos, 
cancelados e a vencer, podendo ser somente alerta ou até mesmo impedir a emissão de 
ordens ou autorizações de fornecimento para contratos vencidos e cancelados. 

37 
Possuir histórico das alterações do contrato permitindo identificar o tipo de alteração 
contratual, tais como: acréscimo, diminuição, apostilamento, equilíbrio econômico financeiro, 
prorrogação ou rescisão; 

38 
Permitir o registro dos dados da rescisão do contrato, informando o motivo da rescisão, data 
da rescisão e da publicação, valor da multa e/ou indenização, fundamentação legal e 
publicação na imprensa oficial; 

39 
Permitir o cadastro de aditivos de alteração quantitativa e qualitativa do objeto, 
prorrogações, bem como alterações de preços nas hipóteses de reajustes/realinhamentos 
de preços; 

40 Permitir o cadastramento de rescisão contratual e/ou cancelamento de atas de registro de 
preços; 

41 Permitir a emissão de relatórios da licitação e de aditamentos contratuais de forma 
independente; 

42 Permitir a inclusão posterior de dotações orçamentárias no procedimento de contratação; 
43 Permitir a geração de processos de compras vinculados à registro de preços existentes; 

44 
Permitir gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a 
realização periódica de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que 
estão sendo praticados atualmente pelos fornecedores; 

45 Possuir controle dos quantitativos licitados e já contratados; 
46 Permitir a inclusão de descrição complementar (sem limite de caracteres) ao produto / 

serviço, na ocasião de confecção do Pedido. Vinculação de referido pedido ao processo. 
47 Possuir controle de Fracionamento de despesas; 
48 Possuir cadastro de fornecedores integrado ao cadastro do sistema de contabilidade; 

49 

Controle de cadastro de fornecedores, com campo para lançamento de documentos, 
inclusive relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira, regularidade fiscal e trabalhista, permitindo a inclusão de outros documentos 
exigidos em situações específicas; 

50 
Permitir a inserção dos dados cadastrais dos fornecedores, como ramo de atividade, dados 
bancários, bem como identificação dos sócios/administradores e respectivos documentos 
pessoais e tipo de participação 

51 Permitir a consulta aos fornecedores de acordo com a ramo de atividade vinculado ao 
mesmo; 

52 Permitir enquadrar o fornecedor de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei 
complementar 123. 

53 
Emitir certificado de registro cadastral para os fornecedores com numeração sequencial 
possibilitando a consulta de certificados já emitidos, contendo a relação de documentos 
vinculados ao mesmo. 

54 
Controlar a data de validade de certidões e outros documentos dos fornecedores 
automaticamente de acordo com a data da emissão e prazo de vencimento a ser inserido, 
com emissão de relatório por fornecedor contendo os documentos vencidos. 

55 Permitir cadastrar e acompanhar avaliações sobre o desempenho dos fornecedores, 
alertando ao usuário sobre fornecedores com performance  ruim 

56 
Emissão de ordens de compra/serviços a partir de procedimento concluído, contendo as 
informações básicas do fornecedor e procedimento a que se vincula, listando os itens, 
dotação utilizada, valores unitários e totais, marca, local e prazo de entrega. 

 

 29 

Estado; 
109 Permitir gerar a entrada da nota fiscal à partir de uma ordem de compra, mostrando assim a 

integração com o sistema de compras; 
110 Histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no sistema; 
111 Emitir relatório de requisições de materiais por produto e/ou centro de custo 
112 Emitir relatório de entradas por nota fiscal e/ou fornecedor; 
113 Emitir relatório de todos os produtos cadastrados no sistema, com código, especificação e 

unidade; 
114 Possuir opção de visualizar os relatórios em tela antes da impressão; 
115 Registrar os endereços físicos dos materiais; 
116 Realizar o fechamento mensal das movimentações dos materiais bloqueando a 

movimentação dos meses encerrados; 
117 Emitir relatórios de consumo com filtros de período, material,fornecedor, centro de custo; 
118 Bloqueio da movimentação de entrada, saída e transferência durante a realização de 

inventário que deverá ter registrado a abertura e seu fechamento; 
119 Possuir controle de limites mínimos e de reposição físico em estoque; 
120 Permitir que cada setor elaboração sua requisição de material; 
121 Emitir protocolo de entrega de materiais 
122 Permitir cadastrar unidades de medida, permitindo a utilização de abreviaturas; 
123 Permitir gerar entrada do material no almoxarifado à partir da liquidação; 

124 
Possuir integração com os sistemas de compras e contabilidade efetuando o lançamento 
automático da liquidação de despesa no momento da entrada dos produtos em estoque. 
Deverá gravar os dados da liquidação da despesa diretamente no sistema contábil; 

125 Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por  produto,  nota 
fiscal, centro de custo, dia e fornecedor; 

126 Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de 
requisições; 

127 Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mensalmente 
por estoque e o resultado final no ano; 

128 Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material 
por estoque; 

129 Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque, mostrando os movimentos de 
entradas, saídas e saldo atual em determinado período. 

130 Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data selecionada; 
131 Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo dos pedidos; 
132 Possuir relatório demonstrativo da curva ABC dos materiais em estoque; 
133 Permitir o gerenciamento da frota de veículos, máquinas e equipamentos. 
134 Permitir o gerenciamento de gastos com combustível, lubrificantes, peças e serviços (em 

oficina própria ou de terceiros), com controle de quilometragem. 

135 
Permitir controle e agendamento de ocorrências de veículo tais como licenciamento, 
seguros, infrações, acidentes (registrando envolvidos) e manutenções, bem como datas e 
valores respectivos. 

136 Permitir controle de toda utilização do veículo, informando motorista, passageiros, 
abastecimentos tempo de utilização e distancia percorrida; 

137 Gerar relatórios gerenciais de abastecimento, manutenção e movimentação, com custo por 
quilômetro rodado; 

138 Manter cálculo exato e efetivo de consumo de combustível por veículo, calculando o 
consumo médio, custo médio por unidade de utilização. 

139 Permitir o cadastramento das atividades de manutenção preventiva recomendadas pelo 
fabricante, emitindo check-list para verificação de sua execução; 

140 Mantêm controle efetivo sobre os seguros e garantias do fabricante incidentes diretamente 
nos veículos e seus agregados. 

141 Controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas. 
142 Permitir registrar serviços executados por veículo. 

ATA 036/2017 - 032ª Sessão Ordinária – 1º.06.2017 
– 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Ve-
reador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton 
Cézar do Nascimento. Vereadores Presentes: Confor-
me registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EX-
PEDIENTE – HORÁRIO: 19h10 “Então falou Jesus à 
multidão e a seus discípulos dizendo: na cadeira de 
Moisés estão assentados os escribas e fariseus Obser-
vai pois e praticai tudo que vós quiseres, mas não pro-
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ofendesse o trabalho dele. Inclusive você estava per-
guntado, querendo saber mais sobre este informa que 
foi nos dado. Concordo com o Senhor. Tive que sair, 
mas estava no presente momento que aconteceu o 
fato. E o vereador não pose ser proibido do seu direto. 
Ele é um bom administrador, apresentou o trabalho 
dele, mas não se furtar de responder a pergunta do 
vereador”. Retornando com a palavra o vereador Mil-
ton Roman (PHS) - “Quero deixar bem claro que a 
Câmara não aprovou contas, foi apenas uma explana-
ção, uma transparência dos atos quadrimestrais da 
saúde e do bem-estar”. Com a palavra pela ordem 
vereador Carlos Du (PMDB) - “O que coloco é com 
relação ao que o vereador Milton Roman se posicio-
nou. A forma com que o secretário se posicionou com 
uma simples pergunta do nobre vereador. Demons-
trando às vezes um desequilíbrio emocional. Quando a 
gente se coloca como representante do Poder Executi-
vo precisa ter um certo equilíbrio para a gente saber 
acolher o que é questionado e também saber respon-
der. O que ele colocou foi muito bem, que não pode-
mos permitir não importa se é o prefeito, o secretário 
ou quem quer que seja e ofender o par por uma sim-
ples pergunta que foi colocada. Inclusive, das pergun-
tas que foram feitas, praticamente nenhuma foi res-
pondida. Na verdade virou uma discussão e ele achava 
que estava colocando algo pessoal, mas não era. Em 
relação à fila dos exames que foi zerada ele não res-
pondeu. Foi falado para nós que entraram em contato 
com todos os pacientes que estavam esperando para 
ser realizado o exame e sabemos que isso não é ver-
dade. Isto é muito grave. Nós também encaminhamos 
um requerimento para a Secretaria de Saúde no dia 18 
de abril, que ele teria o prazo de 15 dias para nos 
responder. Foi prorrogado por mais quinze dias e até 
agora não tem respostas, que é sobre os postos de 
saúde pois a população tem nos questionado sobre o 
atendimento, as filhas. Ele colocou aqui ontem, por 
três vezes que ele está à disposição para responder 
qualquer questionamento e até agora, nenhum ques-
tionamento que esta Casa fez foi respondido. Precisa-
mos abri esta caixa presta da saúde em Barbacena, 
porque convenhamos, quem do SUS não está bom. 
Ele falou em relação aos postos de saúde que estão 
em construção. Que de quatro a cinco posto o proble-
ma é administrativo, a empresa que ganhou a licitação 
quebrou. E que a outra parte, que é a maioria, que 
não esta sendo realizada por problemas de planilhas 
dentro da prefeitura. Sabemos que tem posto de saú-
de que está com a obra parada há seis meses. Neste 
período todo a população está sem atendimento por 
problemas de planilha na prefeitura. Vamos esperar 
isso até quando.  Tem posto de saúde que sabemos 
que está caindo o telhado. Porque está tendo proble-
ma de planilha? A população está pedindo socorro”. 
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio Andra-
de (PSC) - “O que é mais importante na democracia 
debate-se ideias e foi que Vossa Excelência fez e não 
quer dizer fazer inimigos. Acompanhamos o trabalhos 
de décadas e sabemos que é incisivo, um homem sé-
rio, correto, muito trabalhador e que não teve inten-
ção de fazer inimigos. Simplesmente fez colocações 
oportunas naquele momento. Quero dizer senhores 
vereadores, uma preocupação minha. O país vive um 
momento dos mais delicados na área da saúde. Estava 
recentemente em Belo Horizonte quando pude pre-
senciar a Santa Casa, todos os servidores ocupando 
aquela região. E depois conversando como Dr. Eduar-
do Brandão, diretor oncológico daquela Santa Casa 
que a ordem que eles receberam do Ministério da Saú-
de era para fechar 350 leitos e isso deve estar aconte-
cendo em diversas cidades do interior. Além de não 
estar ajustando a tabela do SUS que está congelado 
há cinco anos, a solução encontrada pelo Ministério é 
fechar leitos. Imagino o que o nosso ilustre vereador 
Flávio Maluf está enfrentando na Santa Casa. Sou ter 
a oportunidade de no dia 10 encontrar com o secretá-
rio Geral do Ministério da Saúde e farei uma série de 
questionamentos. Como também vou encontrar no dia 
8, com o Secretário de Estado da Saúde quando va-
mos discutir soluções para logo-logo inaugurar o Hos-
pital do Câncer e colocar à disposição da sociedade. 
Quero colocar também que temos que agradecer 
quando as soluções são apresentadas e recebi na con-
dição de líder do prefeito, o que me orgulho muito. Já 
trabalhei com inúmeros prefeitos, mas não tinha visto 
um como este que está imbuído da intenção que está 
o senhor prefeito municipal. E digo mais, se nós per-
dermos este momento histórico que Barbacena está 

vivendo, talvez a única alternativa que temos é sugerir 
que nossos descendentes se mude de Barbacena en-
quanto é tempo. Na verdade, nós que estivemos com 
ele hoje, sabemos que ele tem um projeto sério que 
deseja executar e evidente que ele está contando com 
o apoio desta casa. A minha atenção se prende a uma 
demanda que recebi do ilustre vereador José Jorge e 
do ilustre vereador pastor Ewerton, e dizer que nos 
dirigimos com o carinho que temos pelos dois, ao se-
nhor Airton Ramos Vidal Filho, secretário da SUTRANS 
e tivemos a oportunidade de irmos lá com os ilustres 
vereadores e está é a missão do líder. Ao tem sido fácil 
porque as nossas atividades são muitas e a idade bem 
avançada. Temos procurado dentro das nossas possi-
bilidades responder aquilo que nos tem chegado. Uma 
agradecimento ao senhor prefeito e à sua secretária 
Geovana, pois hoje eles complementaram todo o as-
falto da Vila Sofia e de Ponte do Cosme. Como cobrei 
inúmeras vezes, estou aqui agradecendo. Com a pala-
vra o vereador Ilson de Sá (PRB) – “Meu motivo nesta 
tribuna é devido a reunião com o prefeito Luis Álvaro 
e ele comentou um assunto que eu vinha desde a elei-
ção passada eu frisava sobre o lixo de Barbacena e 
que eu não concordava com a forma com que era feita 
aqui, só com empresário, e que a Prefeitura deveria e 
tinha condição e agora vai ser provado que assumirá o 
lixo. E o prefeito nos disse que está quase tudo certo 
para a compra dos caminhões para começar a cidade 
a executar o serviço do lixo. Um volume grande que a 
cidade pagar a agora vai sobrar cerca de R$ 300 mil 
mensais com a prefeitura realizando a coleta do lixo. 
Vemos um governo que com cinco meses, com várias 
ações, vários pensamentos, tentando enxugar o que 
pode na prefeitura e isso é muito bom para a cidade. 
Uma outra notícia é que vai ser olhado a parte dos si-
nais, onde está com defeito. Ele vai ver o problema de 
perto. Convidar a todos para a festa que acontece nes-
te final de semana na Comunidade da Pedra. Estive no 
Posto de Saúde de Correia de Almeida e cobre sobre a 
reforma que está parada, não só de Correia, mas de 
vários postos”. Com a palavra pela ordem o vereador 
Thiago Martins (PT) - “Que bom que vamos combinar 
na questão do lixo. Mas quero alertar que por mais 
que você economize no lixo, não vai resolver a ques-
tão séria ambiental que temos. Se nós não consegui-
mos tratar o lixo com seriedade que deve ser tratado, 
estamos aqui a toa. Quero lembrar que a questão do 
câncer pode ter ligação direta com o consumo de 
água. Aquele lixão que temos a céus aberto está jo-
gando chourume para a população beber em um ribei-
rão logo abaixo. Não adianta acharmos que política 
ambiental não será resolvida só com compra de cami-
nhão. É um passo importante para economizar, mas 
não é política ambiental. Uma outra questão é quando 
vamos começar a discutir a questão dos empregos em 
Barbacena. Prefeitura não é cabide de emprego. Gabi-
nete de vereador não é cabide de emprego. Eu, como 
vários dos senhores devemos receber diversos currí-
culos, é uma tristeza porque mostra o desespero das 
pessoas. O que estávamos fazendo de fato para discu-
tir a política de emprego em Barbacena? O que esta-
mos fazendo de fato para atrair as empresas? A prefei-
tura tem que acordar para isso. Já falei e repito, não 
tenho ninguém indicado na prefeitura. Sinceramente, 
mesmo se eu fosse situação. Não concordo com este 
tipo de coisa e a prefeitura não pode ser cabide de 
emprego. A prefeitura tem que trabalha política públi-
ca para a população como um todo e não por indica-
ção política”. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA - 
Proj. Lei no. 069/17 - Altera a Lei no. 3827/2004, 
disciplina o processo de cuidados à animais de rua e 
dá outras providências - Aut. Ver. Thiago Martins. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h20 
Discussão e Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍS-
SIMA - Proj. Lei no. 056/16 - Altera dispositivo da Lei 
Delegada no. 057, de 2013, atinentes aos Conselhos 
de Administração e Fiscal do Sistema Municipal de Pre-
vidência e Assistência ao Servidor - SIMPAS - Aut. Exe-
cutivo - PRAZO VENCE EM 28.05.17 – VISTA CONCE-
DIDA DO VERADOR JOSÉ JORGE EMÍDIO. Como o 
projeto apresentado para discussão e votação estava 
com prazo vencido e teve pedido de vista, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a sessão às 20h05. Eu 
Márcio Cleber da Silva Costa, Redator de Atas em 
Exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira. 
Secretário: Vereador Nilton Cézar do Nascimento.

cedeu em conformidade com suas obras, porque dizem 
e não e não pratiquem . (Salmo 105:1-2) I - Leitura e 
Discussão das Atas: - ATA 030/2017- APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  Com a palavra pela ordem vereador 
Milton Roman (PHS) - “Estou trazendo uma situação 
para vocês que alguns presenciaram ontem, que acon-
teceu nesta Casa. A Prestação de Contas, aqui nesta 
Casa, que foi muito bem lida pelo Sr. Presidente, não 
se trata de uma prestação de contas e está sendo fei-
ta de forma errônea e os vereadores foram convidados 
a participarem. Ali na realidade foi feita uma transpa-
rência do que foi feito no quadrimestre nas áreas da 
saúde e do social. Sempre me portei, como sempre 
faço aqui, em relação às coisas que não entendo ou 
aquilo que acho que está errado. Desta forma mesmo 
como estou falando aqui agora, inclusive está tudo 
gravado. Já disse que não aceito nada a goela abaixo. 
Não adianta vir come esta questão empurrar para 
cima da gente e termos que aceitar. Meus questiona-
mentos são sempre escritos e levo e guardo em meu 
gabinete. Uma questão que no início já me assustou, 
a forma com que foi chegado, Conselheiros questio-
nando que receberam um dia antes, às 16h, 160 lau-
das e nem se eu ficar um anos vou conseguir enten-
der. Inclusive falei com os Conselheiros ontem, 
venham aqui na frente e explicam-me isso aqui. Este 
foi o primeiro questionamento. Os conselheiros estão 
aprovando a goela abaixo. Que fique bem claro, não 
sou contra o prefeito e nem o secretário, sou a favor 
de Barbacena. O primeiro questionamento que fiz: o 
Instituto Primeiro Quilombo recebeu R$ 130 mil para 
fazer uma pesquisa na cidade. Porque não usaram 
acadêmicos para fazer este trabalho. Falaram que não 
houve licitação, que foi a Conferência de Saúde que 
autorizou e isso não entra em minha cabeça. Conselho 
e Conferência não são autorizadores de despesa. Haja 
vista que recebi esta planilha também um dia antes, 
às 19h, aqui na Câmara. A segunda questão que colo-
camos foi o TFD, na área de oftalmologia com 943 
pessoas aguardando na fila para poder atender. O que 
está sendo feito para resolver isso. Uma questão que 
o secretário falou, que não tem um controle, o médico 
pede exame a vontade. Na época que trabalhei na 
saúde, tinha cota para cada médico. Questionei tam-
bém das cirurgias realizadas que não vi, pois o médico 
proctologista  atendeu mais de 800 consultas, e quan-
tas cirurgias ele fez, que ele é o cirurgião credenciado 
pelo SUS. Queremos é saber o que está acontecendo. 
O ilustre vereador Carlos Du e eu já trouxemos para a 
Casa a questão de ter zerado a fila de algumas espe-
cialidades médicas e de exames. O que me assustou 
foi ver um monte de conselheiros que não fizeram ne-
nhuma pergunta e aprovaram por unanimidade. Já 
traz uma plateia toda para vaiar, para bater palmas. 
Para mim isso aqui está maquiado, não condiz com a 
realidade. Palavra como líder, Sr. Presidente. Outra coi-
sa que coloquei para os conselheiros, olham o que 
vocês estão aprovando. Não estou duvidando da com-
petência, na honestidade do secretário. Mas os erros 
podem acontecer e mostrei isso. Igual nós vereadores, 
quando formos aprovar as constas do município, te-
mos que tomar muito cuidado. Enquanto eu estiver 
dento desta casa, vou questionar e não adianta pres-
são do Executivo. Nós que somos vereadores e esta-
mos na rua, são muito cobrados. Eu pedi na terça-
feira que os vereadores viessem, tudo bem que 
tiveram que sair, mas acabei ficando sozinho. É hora 
dos vereadores se unirem e lutarem por esta casa e 
por Barbacena. Não podemos que visitante desta Casa 
fiquem achocalhando  a gente. A próxima vez que 
acontecer isso, tem que ser cortada a palavra e tirada 
a pessoa daqui. Estou a favor de Barbacena. Aí enten-
demos porque a atenção básica está ruim, porque não 
tem investimento. Falar que uma licitação não foi feita 
porque  a firma quebrou. É uma brincadeira. Cinco 
meses sem fazer licitação. Tem coisa que é para enga-
nar o povo. Conheço um pouco da saúde, pois traba-
lhei por quase 20 anos. Fui presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, então não me enrolam tão fácil. 
Estou trazendo esta explicação para quem está em 
casa, temos que mudar a forma desses visitantes que 
estão entrando aqui nesta nossa Casa”. Neste momen-
to o vereador Milton Roman concedeu uma parte do 
seu tempo ao vereador Ewerton Horta (PMDB)  - “Esta 
é uma prerrogativa o vereador, de se arguir. Se o Se-
nhor secretário se sentiu ofendido disso, ele não pode 
se exaltar, levantar a voz por uma simples pergunta. O 
dever o vereador é sim de fiscalizar e perguntar. Então 
não vi em nenhum momento de sua parte algo que 
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