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nº 8.666/93 e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE:

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Termo de Fomento 002/2017. Município
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal
1
de Saúde Pública – SESAP e a União Comunitária de Barbacena - UCB – CNPJ:
PORTARIA Nº 22.701 - 1 – REVOGAR as designações contidas na Portaria nº
26.113.464/0001-06. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa
21.505, de 06.06.2019; e 21.717, de 17.06.2020. 2 – DESIGNAR para compor a
nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será realizada pelo serComissão Especial de Reajustamento de Preços da Prefeitura Municipal de Barbacevidor Luciano Geraldo Rocha Lopes, conforme consta no Ofício: 232/2021 – GAB/
na, os seguintes servidores: TITULARES: . Emerentino José Antônio – Presidente,
SESAP, datado de 17/05/2021.
. Jonathan Pires de Jesus, . Lenice Mayra de Souza Assis e Umbelino. SUPLENTES:
. Francisco Leitão Helena, . Manuela Gomes Teixeira, . Poliana Rodrigues Ferreira.
3 – TORNAR nulas e sem efeito as Portarias nºs. 22.621, de 23.03.2021, e 22.668,
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
de 26.04.2021. 4 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na data de sua
publicação. Barbacena, 17 de maio de 2021.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 017/2021. Órgão Gerenciador: Município
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saúde Publique-se na forma da lei
SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde- FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001Gustavo Ferreira de Souza
59. Empresa Classificada: DIFARMIG LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
19.961.036/0001-60. Processo Licitatório nº 011/2021 - Pregão Eletrônico nº
005/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de leites
e fórmulas alimentares, visando atender as demandas da Secretaria Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
de Saúde - SESAP, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e
GESTÃO - SEPLAN
demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 447.106,50.
Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 26/04/2021. Nomes que assinam:
Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte FiAVISO DE LICITAÇÃO
lho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP/FMS) e Carmélia Barbosa Silva da Gama
(Empresa Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Leila Miranda de Carvalho,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 014/2021 - PE 004/2021 – OBJEChefe da Assistência Farmacêutica – SESAP/ FMS.
TO: Aquisição de páletes de polietileno e polipropileno de alta densidade. ABERTURA: 01/06/2021 às 14:00 horas. Informações: https://bllcompras.com Marcos
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 019/2021. Órgão Gerenciador: Município de
Vinicius do Carmo - Diretor de Licitacoes.
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, do Fundo Municipal de Saúde- FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59,
e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Classificada: MAGALHÃES INDÚSTRIA
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR
E COMÉRCIO EIRELI - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.403.267/0001-22.
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 015/2020. Município de BarbaProcesso Licitatório nº 003/2021 - Pregão Eletrônico nº 002/2021. Objeto: Registro
cena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS
de preços para eventual e futura aquisição de ração canina, para atender às neces– CNPJ: 14.675.553/0001-59 e o Centro Barbacenense de Assistência Médica Social
sidades do Canil Municipal de Barbacena-Ambulatório Veterinário Municipal, através
- CEBAMS – CNPJ: 19.557.487/0001-36. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e
da Secretaria de Saúde Pública – SESAPS e canil da Guarda Civil Municipal, conforInstrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será
me especificações, obrigações, condições comerciais e demais informações consrealizada pelo servidor Luciano Geraldo Rocha Lopes, conforme consta no Ofício:
tantes no Edital. Valor total registrado: R$ 7.080,00. Vigência: 12 (doze) meses.
232/2021 – GAB/SESAP, datado de 17/05/2021.
Data de Assinatura: 03/05/2021. Nomes que assinam: Carlos Augusto Soares do
Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 017/2020. Município de BarbaSaúde - SESAP/FMS), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal – GCM)
cena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS
e Camila dos Santos Magalhães Silva (Empresa Registrada). Gerência e Fiscalização
– CNPJ: 14.675.553/0001-59 e o Centro Barbacenense de Assistência Médica Social
da Ata: Eurípedes José Lucas (GCM-1), no âmbito da Guarda Civil Municipal – GCM,
- CEBAMS – CNPJ: 19.557.487/0001-36. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e
e Bruno dos Santos Silva (Chefe de Almoxarifado e Patrimônio), no âmbito da SeInstrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será
cretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS.
realizada pelo servidor Luciano Geraldo Rocha Lopes, conforme consta no Ofício:
232/2021 – GAB/SESAP, datado de 17/05/2021.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 020/2021. Órgão Gerenciador: Município de
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saúde - SEExtrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 018/2020. Município de BarbaSAP, do Fundo Municipal de Saúde- FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59,
cena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS
e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Classificada: ANA CAROLINA DE PAIVA
– CNPJ: 14.675.553/0001-59 e o Centro Barbacenense de Assistência Médica Social
PAVÃO, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 34.061.215/0001-34. Processo Licitató- CEBAMS – CNPJ: 19.557.487/0001-36. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e
rio nº 003/2021 - Pregão Eletrônico nº 002/2021. Objeto: Registro de preços para
Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será
eventual e futura aquisição de ração canina, para atender às necessidades do Canil
realizada pelo servidor Luciano Geraldo Rocha Lopes, conforme consta no Ofício:
Municipal de Barbacena-Ambulatório Veterinário Municipal, através da Secretaria de
232/2021 – GAB/SESAP, datado de 17/05/2021.
Saúde Pública – SESAPS e canil da Guarda Civil Municipal, conforme especificações,
obrigações, condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 020/2020. Município de Barbatotal registrado: R$ 82.680,00. Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura:
cena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS
03/05/2021. Nomes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito
– CNPJ: 14.675.553/0001-59 e o Centro Barbacenense de Assistência Médica Social
Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP/FMS),
- CEBAMS – CNPJ: 19.557.487/0001-36. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e
Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal – GCM) e Ana Carolina de
Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será
Paiva Pavão (Empresa Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Eurípedes José
realizada pelo servidor Luciano Geraldo Rocha Lopes, conforme consta no Ofício:
Lucas (GCM-1), no âmbito da Guarda Civil Municipal – GCM, e Bruno dos Santos
232/2021 – GAB/SESAP, datado de 17/05/2021.
Silva (Chefe de Almoxarifado e Patrimônio), no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde – SESAP/FMS.
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 021/2020. Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS
NOTA TÉCNICA
– CNPJ: 14.675.553/0001-59 e o Centro Barbacenense de Assistência Médica Social
- CEBAMS – CNPJ: 19.557.487/0001-36. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e
Trata-se do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 080/2020 - Pro1
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LICENÇAS AMBIENTAIS

1

PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018-SERVIÇO DE
AGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais
2
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tegrados nos módulos Orçamentário, Financeiro e Administrativo, pelo critério de
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de
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Prefeito
1.1. O Credenciamento ocorrerá no horário de 13h30 as 14h do dia 01 de junho
de 2021, quando o pregoeiro receberá a documentação exigida neste edital, e a
Sessão de Disputa terá início após encerramento do credenciamento, no endereço
Daniel Salgarello
1 Praça dos Andradas, 112, Centro – Barbacena-MG.
Diretor Geral do SAS
1.2. Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados
pelo Setor de Licitações (Compras) no endereço supramencionado, no horário de 13
ANEXO I
às 17h nos dias úteis e ou através do telefone (32) 3333-1015.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
1.3. A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
informações necessárias ao seu preparo e a aceitação das condições estipuladas
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%neste processo licitatório.
C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf
2. DO OBJETO
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em cessão
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
de direito de uso (locação) dos seguintes sistemas integrados de gestão pública:
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
• Contabilidade Pública, Planejamento e Tesouraria,
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
• Recursos Humanos e Folha de Pagamentos,
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral
• Compras e Licitações,
5) Original e cópia do CPF;
• Patrimônio,
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
• Almoxarifado,
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
• Frotas,
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
• Protocolo,
9) Comprovante de residência (Xerox).
• Controle Interno,
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para compro• Portal Transparência
vação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO:
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
• Internet pelo site: www.barbacena.mg.gov.br - Diário Oficial do Município de Bar12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público (poderá ser
bacena (e-DOB) no campo: Diário do Legislativo e portal transparência https://
apresentado na assinatura do contrato);
transparencia.camarabarbacena.mg.gov.br
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Ren• Setor de compras da Câmara Municipal de Barbacena, estabelecida na Praça dos
da), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
Andradas, 112, Centro, Barbacena-MG, no horário das 13h às 17h, nos dias úteis.
valores*;
• Telefone: (32)3333-1015 - (32)3362-9366
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supre3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
mo Tribunal Federal*;
3.1. Até o dia 28 de maio de 2021 qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de proviprovidências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo protocolizar o
mento em comissão*
pedido no Setor de Protocolo, situado na sede da Câmara Municipal de Barbacena
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assiscabendo o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
tência ao Servidor, que fica no ANGELINA FERREIRA, telefone 3339-2019).
3.1.1 Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
nova data para a realização do certame.
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o
de documentos – RH);
fizer até o dia consignado deste edital, hipótese em que tal comunicação não terá
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuiefeito de recurso.
ção dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
do processo licitatório.
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; As
4. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão
4.1. A interessada ou seu representante deverá apresentar-se, perante o Pregoda Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de
eiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que a
Barbacena, gentileza selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
credenciem a participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para
19.2 – Certidão da Justiça Estadual Via internet no Endereço: http://www.tjmg.
formulação de ofertas, lances verbais e manifestar-se a respeito do interesse de
jus.br Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/
recorrer.
MG - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço:
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido
https://wwws.pc.mg. gov.br
a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos previstos neste edital.
ANEXO II
4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na
CANDIDATA CONVOCADA
sua imediata exclusão da fase de lances verbais, mantendo-se sua proposta escrita.
CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, no
início da sessão do pregão:
NOME
CPF
DATA NASC.
NOTA
a) O estatuto ou contrato social, ou outro instrumento de registro comercial, regis20 LAOANA ROSILDA DA SILVA
******26-78 09/08/89
14,5
trado na Junta Comercial, para verificação da compatibilidade do objeto social com
o do pregão.
Publique-se na forma da lei
b) Se procurador, a procuração por instrumento público ou particular, este com firGustavo Ferreira de Souza
ma reconhecida do outorgante, do qual constem poderes específicos para formular
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do manPODER LEGISLATIVO
dante para a outorga.
c) “Termo de Opção para o Simples Nacional”, se microempresa ou empresa de pequeno porte, sob pena de não poder usufruir dos benefícios do art. 44, §§ 1º e 2º;
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
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 confePresidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior
legislações vigentes, determina:
PODER
EXECUTIVO
1. Fica convocadaa candidata
aprovada
na 1ª etapa e listados no ANEXO II para
Carlos
do Nascimento
que, no prazoPrefeito:
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Cunha,os seguintes itens:
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Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).
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ridos, no ato do credenciamento, mediante a exibição dos originais.
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5.1.
hora e local
designados
neste edital,
presença
dos di,
interessados
ou
e) Prova de regularidade
junto à Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa
pre, No
seddia,
re avendic
ina, sentem
ta vicervit,
nunumna
tabunum
teme
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seus representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro,
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeitos de Negativa.
que dirigirá os trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo re7.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
gistrados em ata os nomes dos licitantes:
7.1.3.1 - Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
1
5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualpúblico ou privado, em papel timbrado, comprovando a cessão de direito de uso
quer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende às
(locação) dos seguintes sistemas integrados que compõem o objeto dessa licitação.
condições do presente certame, conforme modelo em anexo e;
Parágrafo Único: O Atestado deve conter informações que permitam inferir que
5.1.2. Proposta de Preço, em envelope devidamente lacrado.
os sistemas atendem as exigências do Sistema de Contas Municipais do Estado do
5.1.3. Documentação exigida para habilitação, em envelope devidamente lacrado.
Tribunal de Contas de Minas Gerais - SICOM (TCE-MG)
5.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
7.1.3.2 - Termo de Vistoria, fornecido pela administração, comprovando que o inte5.3. Os documentos relativos a proposta de preço e a habilitação deverão ser entreressado realizou a visita técnica, tomando conhecimento de todas as informações e
gues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os
7.1.3.2.1 - A finalidade da visita é o conhecimento das áreas envolvidas e suas estítulos dos conteúdos (“Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”), na
truturas organizacionais, a infraestrutura de TI existente (rede, terminais, servidoforma das alíneas “a” e “b” a seguir:
res, banco de dados e sistemas e programas de computador existentes), conhecer e
a) Envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:
dimensionar a demanda de treinamento e quantidade de servidores a serem capaCÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA– MG
citados, necessárias para realizar a implantação bem como demais esclarecimentos
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0001/2021
que a licitante julgar necessários para a futura execução do objeto.
LICITANTE: ___________________________________
7.1.3.2.2 - As visitas técnicas deverão acontecer nos dias 21/05/2021 e 24/05/2021
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)
devendo o horário será agendado no telefone (32-3333-1015) com o Setor de Comb) Envelope contendo os documentos de habilitação:
pras/Licitações até o dia 20/05/2021. A visita ocorrerá entre 13h às 17h desse dia.
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA - MG
Após a realização da visita, será fornecido ao licitante o Termo de Vistoria.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0001/2021
7.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
LICITANTE: ____________________________________
7.1.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
sede do licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias do dia previsto para a
5.4. Não será admitida a remessa dos envelopes de proposta de preço e habilitação,
entrega dos envelopes de documentação e proposta.
por via postal.
7.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Consti5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
tuição Federal, conforme modelo em anexo.
apresentados na forma do art. 32 da lei 8.666/93.
7.3. Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela Internet, dentro do prazo
5.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magde validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário.
néticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos,
7.4. As certidões negativas, que não possuírem em seu corpo a data de validade,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das
serão consideradas válidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
propostas de preço.
sua emissão.
5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos
8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabe8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processalecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
mento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em parti5.8. A não entrega da Declaração exigida pelo art. 4º inciso VII da lei 10.520,
cipar do certame.
implicará no não recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro
documentação da proposta de preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação
a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com
do licitante no certame.
o estabelecido em Anexo, e em envelopes separados, a proposta de preços e os
5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por modocumentos de habilitação.
tivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
8.3. Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita,
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)
de pessoa devidamente credenciada pela empresa licitante.
6.1. As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes re8.4. Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o MENOR
quisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos:
PREÇO GLOBAL constante em cada proposta, sendo desclassificadas as propostas:
6.1.1.Digitadas, em uma (01) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas, cotações
8.4.1.Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edialternativas ou ressalvas, com no máximo duas casas decimais e entregues no local,
tal;
dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo:
8.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
6.1.1.1. Identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Naciolicitantes.
nal da Pessoa Jurídica – CNPJ;
8.5. As propostas classificadas como de menor preço global, definido no objeto
6.1.1.2. Indicação do nome, qualificação, endereço e CPF do seu representante
deste edital e seus anexos, e as propostas com preços até 10% superiores àquele,
legal, rubricadas todas as folhas e assinada a última;
ou as propostas das 3 (três) melhores ofertas, conforme disposto no inciso VIII e IX
6.1.1.3. Prazo de validade da proposta que não inferior a 60 (sessenta) dias.
do artigo 4º da Lei 10.520/2002, passarão à fase de lances verbais.
6.1.1.4. Preços unitários e totais expressos em Reais (R$), conforme modelo no
8.6. O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de
Anexo V deste edital.
MENOR PREÇO GLOBAL e observado o disposto no item anterior, de acordo com o
6.1.2 O preço global proposto, para efeito de julgamento, será de exclusiva e total
qual será classificada em primeiro lugar, a proposta que atenda integralmente as
responsabilidade da contratada, inclusive de eventual lance verbal oferecido.
especificações e exigências deste Edital.
7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)
8.7. Na análise e julgamento das propostas, serão obedecidos os ditames do art. 44,
7.1. Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, será exigida a
§§ 1º e 2º; art. 45, incisos I a III e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar 123/2006.
apresentação dos seguintes documentos:
8.8. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço
7.1.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, para a comprovação
e os demais em ordem decrescente de valor.
desta qualidade, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
8.8.1. Em caso de empate no valor das propostas escritas apresentadas, será recomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
alizado sorteio entre os licitantes empatados para definição da ordem dos lances.
7.1.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as micro
A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
empresas e empresas de pequeno porte terão o prazo de 2 (dois) dias, prorrogável
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
por igual período, contado a partir do momento em que declaradas vencedoras
completa da ordem de lances.
do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
8.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas. O Pregodo débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
eiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
4
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cação da ata e se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item
equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
anterior.
1
8.17. Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a par10.8. É facultado aos licitantes, nos termos fixados no artigo 109 da Lei 8.666/93,
tir de reuniões entre Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto
a interposição de:
de registro em ata.
10.9. A interposição de recursos se dará por petição digitada, subscrita pelo repre8.18. Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisisentante legal da recorrente.
tos estabelecidos neste Edital a proposta será desclassificada.
10.10. Os recursos deverão ser protocolados na sede da administração que poste8.19. Caso não se realize lances verbais será verificada a aceitabilidade dos preços
riormente serão encaminhados ao setor competente.
da proposta escrita de menor valor, facultado o Pregoeiro abrir negociação com
11 - DO CONTRATO
autor dessa proposta e, uma vez considerados aceitos esses preços e cumpridos
11.1 - Homologada a presente licitação, o licitante vencedor será convocado para
requisitos habilitatórios, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que
assinatura do contrato.
formulou a proposta em questão.
11.1.1 - O não atendimento à convocação para assinatura do contrato no prazo
8.20. Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrência do seu novo preço
fixado implicará a decadência do direito à contratação, sujeitando, ainda, a empresa
(preço final vencedor), o preço do produto será de acordo com o valor apresentado
adjudicatária a possíveis sanções, com o intuito indenizatório, mediante regular e
no mapa de julgamento.
prévio Processo Administrativo.
8.21. Encerrada a fase de lances e antes da abertura da documentação, poderá
11.1.2 - Na hipótese do sub-item anterior, proceder-se-á a convocação de outra
ser realizado o repregoamento, abrindo-se aos licitantes que passaram à fase de
empresa, obedecidas a ordem de classificação e as mesmas condições propostas
lances, a possibilidade de apresentação de nova proposta, que deverá ser feita
pelo desistente, inclusive quanto ao preço.
verbalmente e consignada na ata, durante a sessão.
11.2 - Os contratos terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de
8.22. No caso de microempresa e ou empresa de pequeno porte, a melhor classua assinatura, prorrogáveis por períodos inferiores ou iguais, a critério do Contrasificada será convocada, após o repregoamento, se houver, para apresentar nova
tante, mediante termo aditivo devidamente formalizado, observando-se a legislação
proposta, por item em situação de empate, sob pena de preclusão.
pertinente e o prazo máximo fixado no art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93. O contrato
8.23. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
somente será prorrogado nos itens referentes aos serviços de caráter continuado,
Edital.
excluídos os serviços de implantação, migração de dados, licença e direito de uso
9 – DO TESTE DE CONFORMIDADE E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
e de customização.
Caso não haja renúncia expressa da administração e demais licitantes presentes,
11.3 - O não cumprimento das obrigações contratuais e demais condições consdevidamente registrado em ata, o vencedor da disputa será convocado, em prazo
tantes do Edital sujeitará as contratadas às penalidades previstas nos artigos 81,
não superior a 10 (dez) dias úteis, para avaliação acerca da exatidão, cumprimento
86, 87 e 88, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 77 a 80, da Lei Federal
e conformidade com as especificações e características mínimas e demais exigên8.666/93.
cias deste edital. Essa avaliação acontecerá durante a realização de Teste de confor12 – DO VALOR DO CONTRATO
midade dos sistemas, quando a veracidade das informações prestadas pelo licitante
O valor estimado total da contratação é de R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais)
no que se refere às funcionalidades de cada um dos sistemas deve ser comprovada.
anual, conforme detalhado no Termo de Referência.
9.1 – Os requisitos técnicos do sistema demonstrados pelo licitante no Teste de
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Conformidade serão avaliados por Comissão designada pela administração.
13.1. Nenhuma indenização será devida às Proponentes pela elaboração e apresen9.2 - O Teste de conformidade do sistema deverá ser feito em local e data estabetação da documentação de que trata o presente Edital.
lecida pelo Pregoeiro, devendo o licitante levar todos os equipamentos que julgar
13.2. Qualquer serviço que por suas características, seja considerado de natureza
necessário, contendo dados suficientes para sua realização.
excepcional, poderá ser objeto de outra licitação e adjudicado a terceiro a juízo do
9.3 Os demais licitantes serão formalmente comunicados do local, data e hora
Órgão fiscalizador do Contrato e observadas às exigências legais.
designados, com finalidade de indicarem, se assim o desejarem e até o prazo esta13.3. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pelo
belecido na comunicação, os fiscais (máximo de um fiscal para cada sistema) que
Pregoeiro.
participarão do Teste de Conformidade.
13.4. O Pregoeiro reserva o direito de promover diligências e/ou solicitar esclareci9.4 - Após a instalação dos equipamentos será dado um prazo de 30 minutos para
mentos ou informações complementares relativos aos documentos apresentados.
esclarecimento de eventuais dúvidas com relação aos requisitos a serem demonsA falta ou insuficiência no atendimento de qualquer solicitação excluirá a licitante
trados.
do processo seletivo.
9.5 - A demonstração ocorrerá da seguinte forma:
13.5. É vedada a inclusão posterior do documento ou informação requerida no
9.5.1 – Apenas os membros da Comissão designada poderão fazer perguntas ou
instrumento convocatório, sobre qualquer pretexto.
solicitar esclarecimentos ao representante do licitante enquanto o mesmo estiver
14. DOS ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
demonstrando o requisito.
Esclarecimentos adicionais relativos ao texto deste Edital, quando envolverem in9.5.2 – Após o encerramento do teste de conformidade será concedido o prazo de
terpretação sobre o preciso entendimento do que nele contém, poderão ser obtidos
03 (três) dias úteis para o fiscal presente apresentar recurso sobre a demonstração
junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, até 03 dias antes do dia marcado para o
feita pelo licitante vencedor, desde que manifeste a intenção neste sentido.
recebimento dos envelopes, desde que solicitado por escrito. O inteiro teor do pe9.5.3 – Havendo a intenção do fiscal presente em apresentar o recurso, a Comissão
dido formulado, bem como da respectiva resposta serão levados ao conhecimento
deliberará à conformidade ou não do sistema demonstrado, após o encerramento
de todas as licitantes.
do prazo previsto no item anterior, em até 03 (três) dias úteis.
15. DOS ANEXOS
9.5.4 – Não havendo a intenção do fiscal em apresentar o recurso, ou não havendo
Fazem parte integrante do presente edital, os seus anexos:
fiscal na seção, a Comissão poderá deliberar imediatamente após o encerramento
ANEXO I – Termo de Referência / Especificação de Requisitos
dos trabalhos ou no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
ANEXO II – Modelo Proposta de Preço
9.6 – No caso de classificação do licitante, o Pregoeiro ou a autoridade competente
ANEXO III – Carta de Credenciamento
adjudicará o objeto da licitação.
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Habilitação
9.7 - O não atendimento de pelo menos um requisito OBRIGATÓRIO ensejará em
ANEXO V – Modelo de Declaração de Empregador
desclassificação do licitante.
ANEXO VI – Modelo de Condição de ME ou EPP
9.7.1 – No caso de desclassificação do licitante, o Pregoeiro convocará a 2ª melhor
ANEXO VII – Modelo de Atestado de Visita Técnica (Termo de Vistoria)
oferta proposta, sendo aplicável todas as disposições do item 9 e seus respectivos
ANEXO VIII – Minuta do Contrato
sub-itens, na busca da proposta mais vantajosa.
Anexo I ao Contrato Administrativo
9.8 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocor1º Termo de aceite definitivo referente à 1ª etapa: conversão, acessibilidade e
rências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo preconferência da base de dados para o novo sistema.
goeiro, pela Comissão designada e pelos licitantes presentes, ressaltando-se que
2º. Termo de aceite definitivo referente à 2ª etapa: instalação dos sistemas de
5
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3º. Termo de aceite definitivo
referente
à 3ª etapa: treinamento local da equipe
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
no uso do software.
4º. Termo de aceite definitivo referente à 4ª etapa: operacionalização dos sistemas.
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS
como resultado prático dos conhecimentos adquiridos pelos servidores públicos da
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LICITATÓRIO N.º 00060/2021
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1– INTRODUÇÃO
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– OBJETIVO
E JUSTIFICATIVA
Câmara Municipal de Secretário
Barbacena.
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O objetivo geral a ser alcançado com a contratação prevista neste Termo de Re4 – REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS DOS SISTEMAS
ferência é o fortalecimento da capacidade de gestão da Câmara Municipal de Bar4.1 – Os requisitos mínimos detalhados a seguir representam, na sua totalidade,
bacena. O objeto do presente processo administrativo é a contratação de empresa
condições imprescindíveis para que qualquer interessado participe do processo li1
especializada em cessão de direito de uso de software de um Sistema Integrado
citatório instaurado. O não cumprimento, por parte de qualquer proponente, de
de Gestão Pública, para uso na Câmara Municipal de Barbacena, nas áreas de
qualquer das condições ou requisitos mínimos estabelecidos neste tópico, implicará
Contabilidade Pública, Planejamento e Tesouraria; Recursos Humanos e Folha de
na desclassificação do mesmo para as fases seguintes deste certame.
Pagamento, Compras e Licitações, Patrimônio, Frotas, Almoxarifado, Protocolo,
4.2 - Os sistemas atuais da Câmara Municipal de Barbacena estão em sistema
Controle Interno e Portal da Transparência, com migração de dados, implantação,
operacional Windows e Linux.
treinamento, atendimento técnico durante toda a vigência do contrato.
4.3 - Neste tópico, sempre que for utilizada a expressão sistemas, faz-se referência
A Câmara Municipal não dispõe de pessoal técnico suficiente para desenvolver uma
a todos os módulos ou sistemas discriminados no item 6–RELAÇÃO DOS SISTEMAS
solução alternativa de informática ou cuidar, sob o aspecto técnico, do planejaLICITADOS e 7–DETALHAMENTO DOS SISTEMAS LICITADOS,ambos deste Anexo.
mento e da gestão da implantação de um modelo diferente de contratação. Desse
5 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SISTEMAS
modo, a aquisição de licença permanente não se revela mais vantajosa para a
5.1 – O banco de dados deverá estar residente na estação de trabalho, que desemAdministração, pois demanda um investimento em pessoal técnico qualificado de
penhará o papel de servidor do Sistema.
que a Administração não dispõe ou a contratação de outras empresas para o desen5.2 – A segurança dos dados deverá ser implementada no banco de dados via sistevolvimento necessário à implantação dos sistemas.
ma aplicativo, dispensando o uso de ferramentas do banco para controle de acesso.
Nesse mesmo sentido, não se optou pela adoção de softwares gratuitos ou filiação
5.3 – Os sistemas deverão ser executados em ambiente multiusuário.
às redes de soluções governamentais, porquanto os softwares gratuitos referem-se,
5.4 – Deverão trafegar pela rede, durante a execução de qualquer dos sistemas,
usualmente, a programas de uso genérico/sistemas operacionais, planilhas, editores
somente dados selecionados.
de texto, dentre outros e mesmo os softwares governamentais, ainda que cedidos
5.5 – Possuir ferramentas que mantenham, automaticamente, os programas exegratuitamente, requerem investimentos para a realização de ajustes e manutenção.
cutáveis dos sistemas sempre atualizados nas estações de trabalho. As atualizações
Em relação à celebração de consórcio público para custo fixo e desenvolvimento de
dos sistemas deverão ocorrer logo que haja alguma alteração exigida pelo TCE-MG
software, consideramos opção pouco viável, visto que em nossa região não existe
e pelo e-Social.
tal procedimento e a Câmara precisa, para melhor desenvolvimento de seus servi5.6 – Possuir ferramentas que permitam atualizar, automaticamente, os programas
ços, de programas garantidos e testados, atingindo o princípio da eficácia, sem falar
executáveis dos sistemas, a partir do site de origem do fabricante dos sistemas.
que os consórcios públicos demandam um custo relativamente alto.
5.7 – Os sistemas deverão ser multiexercícios ou seja, permitir que o usuário acesse
Justifica-se ainda a opção pelo não fracionamento do objeto, já que a interligação
as informações de exercícios diferentes.
de dados entre os diferentes sistemas em uso facilita o repasse das informações
5.8 – Para cada um dos sistemas deverá existir apenas um programa executável,
para a contabilidade, a fim de que sejam transmitidos dentro dos prazos estabeatravés do qual os dados de todos os exercícios deverão estar visíveis, podendo ser
lecidos.
consultados e impressos.
É inegável que um sistema interligando todos os setores é mais ágil e mais seguro,
5.9 – Os sistemas devem ser integrados, ou seja, utilizar a mesma base de dados
não necessita de digitação de dados de um setor para outro, o que evita divergência
e permitir a utilização dos dados cadastrados em todos os sistemas, a fim de evitar
nas informações. Além disso, a implantação efetuada por uma mesma empresa dia necessidade de reinserção de dados de um setor para outro e divergência nas
minui os custos, visto que o mesmo funcionário poderá migrar os dados, implantar
informações.
o sistema, realizar a manutenção e o treinamento do pessoal.
5.10 – Os sistemas devem ser integralmente compatíveis com as plataformas WinJustifica-se ainda a não exclusividade do certame a microempresas e empresas
dows 7 Professional 32 bits, Windows 7 Professional 64 bits, Windows 10 Pro 32
de pequeno porte nas situações em que seja desvantajoso para a administração,
bits, Windows 10 Pro 64 bits e superiores.
ou ainda, possa apresentar prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto a ser
5.11 – Os sistemas devem possuir um gerador de consultas e relatórios, de forma
contratado, conforme previsto no art. 49 da Lei Complementar no 123/06 e suas
que possa ser utilizado para geração de resultados específicos.
alterações. Ressalta-se, contudo, que a participação de tais empresas não ficará
5.12 – Possibilidade da emissão de relatórios com opção de campos para assinatura
impedida pelo fato do certame abranger a ampla concorrência, inclusive, prevenno final, definidos pelo usuário.
do o tratamento diferenciado na participação da microempresa e da empresa de
5.13 – Relatórios com a possibilidade de personalização de layout e impressão do
pequeno porte.
Brasão da Câmara de Barbacena.
3 – ETAPAS DE TRABALHO
5.14 – Deverá haver disponibilidade de inclusão do Brasão do Município de Barbace3.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo.
na no banco de dados utilizado, de forma que os relatórios a serem impressos uti3.2 A prestação dos serviços ocorrerá de acordo com as Ordens de Fornecimento
lizem esta imagem, sem necessidade de replicação da mesma para cada relatório.
emitidas pelo contratante.
5.15 – Possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser, ma3.3 A Implantação deverá ocorrer no prazo máximo de até 45(quarenta e cinco
tricial e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.
dias) após a emissão da Ordem de Serviço.
5.16 – Os relatórios devem possuir recursos para serem salvos, no mínimo, nos
3.4 A conversão e migração de dados dos sistemas atualmente utilizados pela Câformatos TXT, PDF, RTF e CSV.
mara Municipal de Barbacena deverá ocorrer no prazo máximo, de 30 dias após a
5.17 – O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas
emissão da ordem de Serviço.
por usuário (alterações, inclusões, exclusões), permitindo sua consulta e impressão,
3.5 O prazo para adequar o sistema para que possa atender os itens que não foram
para auditoria.
atendidos no teste de conformidade é de até 30 dias após a data de assinatura do
5.18 – Os sistemas deverão possuir conjunto de manuais de orientação indicando a
contrato.
funcionalidade e modo de operação das diversas telas.
3.6 No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o
5.19 – Os sistemas não poderão apresentar limitação quanto ao número de usuácumprimento do prazo da prestação dos serviços, a contratada deverá comunicar
rios simultâneos.
por escrito ao contratante tal ocorrência, indicando a data em que será regulariza5.20 – Os sistemas deverão ser multiusuário, podendo mais de um usuário trabalhar
do, não podendo o adiamento dos serviços ultrapassar o prazo original.
simultaneamente numa mesma tarefa, com total integridade dos dados.
3.7 – 1ª etapa: CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, ACESSIBILIDADE E CONFE5.21 – Todos os sistemas devem ser acessados com uma única senha para cada
RÊNCIA DA BASE DE DADOS PARA O NOVO SISTEMA.
usuário.
3.7.1 – Conversão de todos os dados existentes para a base de dados do novo sis5.22 – Os sistemas deverão prever perfis de usuários para controle de acesso a
tema, seguida de conferência, consistência e acessibilidade dos dados.
telas, a campos e a funções do sistema.
3.7.2 – Capacitação da equipe técnica para assimilar, de forma correta, o novo mo5.23 – O sistema deverá conter ferramenta própria para a realização de backup
delo de sistema a ser implantado e a metodologia desenvolvida.
e restauração de dados, em formato próprio, permitindo a conversão natural de
3.7 – 2ª etapa: INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
plataformas de banco de dados, independentemente das ferramentas próprias do
3.7.1 – Instalação e configuração dos sistemas nas estações de trabalho.
banco de dados.
3.7.2 – o prazo para instalação/implantação e disponibilização dos softwares de
5.24 – O sistema deverá atender às exigências dos sistemas de prestação de contas
6
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6.1.8 – Sistema de Controle Interno.
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repasses de recursos de terceiros em poder do órgão, que serão chamados dora6.2 – Os proponentes não precisarão possuir sistemas com os nomes indicados
vante, de ordem (ns) de pagamento(s);
1
nem distribuídos na forma acima, contudo, os sistemas ou módulos apresentados
7.1.27. Permitir o cadastro de quantos documentos de pagamento se desejar para
pelo proponente deverão atender a todo o detalhamento e funcionalidades exigidos
associá-los aos empenhos e/ou ordens de pagamento que estejam incluídos em
neste Edital.
uma autorização de pagamento no momento do cadastro do pagamento desta
7 – DETALHAMENTO DOS SISTEMAS LICITADOS
mesma autorização de pagamento;
7.1– SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E TESOURARIA
7.1.28. Permitir o cadastro de autorizações de pagamento ou borderôs de pagaO Sistema de Contabilidade Pública, Planejamento e Tesouraria deverá ser commento para pagamento de documentos de despesa, em lotes;
patível com as exigências da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com
7.1.29. Permitir o envio de autorizações de pagamento para instituições bancárias,
as exigências da LRF, com as portarias do Tesouro Nacional, com as instruções
por meio de arquivos, com a finalidade de processamento eletrônico dos pagamennormativas do TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, utilizandotos a serem realizados pela instituição pública;
se do método contábil de lançamentos por partidas dobradas de muitos a muitos,
7.1.30. Permitir o cadastro de depósitos e suas respectivas liberações de cheques e
sendo capaz de controlar, simultaneamente, quantos exercícios se queira, sendo
suas respectivas baixas de débitos em contas correntes regulares e a regularizar, de
compatíveis com os leiautes definidos para a prestação de contas junto ao TCEMG,
créditos em contas corrente regulares e a regularizar; para controle de conciliação
especificamente os padrões definidos para o SICOM ou outro sistema que o venha a
bancária das contas correntes;
substituir, e dos arquivos do sistema SISTN da Caixa Econômica Federal. O Sistema
7.1.31. Permitir a realização e o controle dos saldos das contas correntes bancárias;
de Contabilidade Pública, Planejamento e Tesouraria deverá atender, ainda, aos
7.1.32. Permitir a realização e o controle de encerramento de contas correntes;
seguintes requisitos adicionais:
7.1.33. Permitir a realização e o controle geral de movimentação de saldo de caixa
7.1.1.Permitir a geração do orçamento-programa da Câmara, bem como todos os
com visualização de entradas e saídas de numerário;
anexos e demonstrativos em conformidade com as exigências da legislação vigente;
7.1.34. Permitir a digitação manual de lançamentos contábeis de forma que os mes7.1.2.Permitir registrar todos os fatos contábeis ocorridos e possibilitar o atendimos possam ser automaticamente incorporados aos resultados que lhes estejam
mento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e a
relacionados, consolidando, em tempo real, os dados contábeis;
obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões;
7.1.35. Permitir a consulta de lançamentos contábeis no mínimo por valores e por
7.1.3.Permitir os registros dos atos e fatos contábeis conforme o novo Plano de
datas;
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Demonstrações Contábeis Aplicadas
7.1.36. Permitir a consulta de empenhos cadastrados no mínimo por: código do
ao Setor Público (DCASP), no contexto da NBCASP - Normas Brasileiras de Contabiempenho, valor do empenho e dotação orçamentária;
lidade Aplicada ao Setor Púbico e legislação vigente;
7.1.37. Permitir o fechamento e abertura do movimento da contabilidade;
7.1.4. Integrar, nos moldes da NBCASP, com o sistema de patrimônio permitindo
7.1.38. Permitir a abertura de exercícios com a reutilização de definições e dados
efetuar lançamentos de: Ajuste ao valor justo, Depreciação, Amortização, Exaustão,
de exercícios anteriores;
Aumento por Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável conforme exigências da
7.1.39. Permitir a realização de consultas sobre a situação dos exercícios contábeis
nova CASP;
controlados pelo sistema, indicando se o exercício selecionado está encerrado ou
7.1.5. Permitir efetuar os lançamentos contábeis referentes à etapa intermediária
em execução;
entre o empenho e a liquidação conforme MPCASP;
7.1.40. Permitir a realização de encerramento de exercícios, com as respectivas
7.1.6. Permitir a definição e o cadastramento de bancos e agências bancárias nos
inscrições de saldos para os exercícios seguintes, inclusive da inscrição de restos
quais o órgão possui movimentação financeira;
a pagar;
7.1.7. Permitir a definição e criação de quantos históricos padrões se desejarem
7.1.41. Permitir a consolidação das contas com as contas da Prefeitura Municipal,
para serem utilizados no momento do cadastro de empenhos e ordens de pagamenatravés de telas específicas para lançamento dos valores processados;
to (despesas extra-orçamentárias);
7.1.42. Permitir emissão de relatório do cadastro do Plano de Contas, dos elementos
7.1.8. Permitir a criação de descontos configuráveis para utilização dos mesmos nas
de despesa cadastrados e dos grupos de despesas cadastradas;
liquidações de despesa no momento do cadastro destes empenhos;
7.1.43. Permitir emissão de relatório de bancos e contas correntes cadastradas;
7.1.9. Permitir o cadastro de contas correntes bancárias, com associação, das mes7.1.44. Permitir emissão de relatório dos credores/fornecedores cadastrados;
mas, ao plano de contas, para a devida contabilização dos recursos movimentados,
7.1.45. Permitir emissão de relatório de nota de empenho com a funcionalidade de
criando ainda, automaticamente, para cada conta corrente um código reduzido,
poder realizar a emissão da mesma, por intervalos de datas dos empenhos.
visando facilitar quaisquer procedimentos de visualização e entrada de dados;
7.1.46. Permitir emissão de nota de pagamento de empenho, NAP (nota de autori7.1.10. Permitir a realização de reservas de dotações ou de saldos orçamentários
zação de pagamento);
bem como os seus estornos para utilização dos mesmos em circunstâncias apro7.1.47. Permitir emissão de relatório de nota de subempenho com a funcionalidade
priadas;
de poder realizar a emissão da mesma, por intervalos de datas dos empenhos.
7.1.11. Permitir o cadastro de créditos orçamentários, com suas respectivas contra7.1.48. Permitir emissão de relatório com o extrato de um empenho qualquer conpartidas de anulação, superávit, ou excesso de arrecadação;
tendo as seguintes informações: código do empenho, data do empenho, valor do
7.1.12. Permitir o cadastro de contas de despesa orçamentária, para exercícios
empenho, nome do credor/fornecedor, código do(s) subempenho(s), data do(s)
contábeis em execução, e a visualização das mesmas para acompanhamento dos
subempenho(s), valor do(s) subempenho(s), data de pagamento do(s) subempevalores movimentados;
nho(s) e saldo do empenho;
7.1.13. Permitir o empenhamento nas modalidades de empenho definidas na Lei
7.1.49. Permitir emissão de relatório de nota de anulação de empenhos, de subem4.320/64, ou seja, a realização de empenhos ordinários, globais e estimativos;
penhos e ordens de pagamento;
7.1.14. Permitir a realização do controle de saldos de dotações orçamentárias, im7.1.50. Permitir emissão de relatório de pagamento de empenhos, de subempenhos
pedindo o empenhamento sempre que estes saldos de dotações orçamentárias
e ordens de pagamento;
sejam inferiores aos valores que se deseja empenhar;
7.1.51. Permitir emissão de relatório analítico de empenhos com a funcionalidade de
7.1.15.Permitir o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração
ordenar os empenhos por contas de despesa ou por data, com opção de selecionar
sequencial e cronológico informando ao usuário o próximo código livre, bem como,
os empenhos por tipo (ordinário, global ou estimativo) e ainda com opção de listar
a data de realização do último empenho na interface do sistema;
históricos, ou emitir estes empenhos com os respectivos subempenhos que lhes
7.1.16. Permitir a inclusão de descontos variados no momento do cadastro de uma
estejam associados e com possibilidade de escolha de um dado credor/fornecedor
liquidação de despesa;
ou de todos os credores/ fornecedores;
7.1.17. Permitir identificar, no momento de cadastro do empenho, as reservas exis7.1.52. Permitir emissão de relatório de empenhos por credores com a opção de
tentes para a dotação orçamentária utilizada;
selecionar os empenhos por intervalo de datas e os credores por intervalo de código
7.1.18. Permitir o processamento de liquidações de empenhos de despesa, confordos mesmos e, ainda, com as seguintes informações: nome do credor/fornecedor,
me estabelecido na definição das fases da despesa orçamentária pela Lei 4.320/64;
número do empenho, data do empenho, valor do empenho, valor liquidado do
7.1.19. Permitir que as liquidações de empenhos possam ser realizadas parcialempenho, valor anulado do empenho, valor pago do empenho e saldo a pagar do
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de empenhos por despesa com a opção de
informações:
codificação
da conta
de despesa
(dotação
orçamentária),
bessa diusatusus
estam etcompleta
consuperum
stati contium
tantiam
iam egitrudam
adhuis
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares
do
Nascimento
selecionar despesas por intervalo de elementos de despesa e em intervalo de datas,
codificação
resumida da
(ficha), di
descrição
da norei
contaconsicultus
de despesaAt
e
omnerbit ingultorum
sumconta
inte de
tat,despesa
sil viviriorume
pravolum
com as seguintes informações: nome do credor/fornecedor, número do empenho,
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conta corrente bancária, data de cada lançamento, histórico de cada lançamento,
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vidis
hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
pagamento
realizado;
valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito
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as Ad
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diários, contendo
os
Publique-se
na forma
da lei e movimentações de caixa
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conclatuam
in diur,
vivatum
escem quam
ut viverrianulados;
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7.1.57.
emissão
empenhos
por Itam,
grupos
de loccibus
despesaestraed
com a
com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra-orçamentávir is ta,Permitir
nessi turbis
dumdeis relatório
moripio, de
probunul
unt con
tam
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
opção
dere
selecionar
um ou
mais ta
grupos
de despesa
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datas ellatua
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rios) de numerário (diário
de caixa e bancos);
pre, sed
avendic ina,
sentem
vicervit,
nunum tabunum
teme di,deviderte
tenha as seguintes informações: data do empenho, número do empenho, valor do
7.1.76. Permitir emissão de relatórios da execução financeira, mensais, contendo
empenho, valor pago do empenho, valor a pagar do empenho e nome do credor/
os resultados consolidados de todas as contas correntes e movimentações de caixa
fornecedor;
com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra-orçamentá1
7.1.58. Permitir emissão de relatório de empenhos inscritos em restos a pagar com
rios) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos);
a opção de estabelecer uma data limite de verificação, com a funcionalidade de
7.1.77. Permitir emissão de relatórios da execução financeira, por intervalos de
separar empenhos processados de empenhos não-processados e, que tenha as
datas pretendidas e por conta correntes bancária selecionada que demonstre a
seguintes informações: ano de inscrição, número do empenho, nome do credor/
conciliação de movimento em contas correntes bancárias;
fornecedor, valor de inscrição, valor pago e saldo a pagar;
7.1.78. Permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de datas
7.1.59. Permitir emissão de relatório de ordem de pagamento com a funcionalidade
pretendidas, com a opção de impressão de termos de abertura e encerramento e,
de poder realizar a emissão da mesma, por intervalos de datas das ordens de pagacom definição da numeração da página inicial. Este relatório deverá demonstrar os
mento. A emissão deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para
movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data de ocorrência da
adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;
movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, indicação do
7.1.60. Permitir emissão de relatório analítico de ordens de pagamento com a funtipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo após o lançamento da movimencionalidade de seleção por intervalos de data e de escolha do credor/fornecedor
tação (livro de tesouraria);
e que tenha as seguintes informações: data da ordem de pagamento, número da
7.1.79. Permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de datas
ordem de pagamento, valor da ordem de pagamento, data de pagamento da ordem
pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre
de pagamento e nome do credor/fornecedor relativo à ordem de pagamento;
todos os lançamentos diários de contabilidade e tesouraria com as seguintes infor7.1.61. Permitir emissão de relatório de ordens de pagamento que tenham sido
mações: data do lançamento, conta do plano de contas, descrição do lançamento e
pagas com descontos, com as seguintes informações: nome do credor/fornecedor,
valores lançados a débito e a crédito (livro diário);
número da ordem de pagamento, data da ordem de pagamento, valor da ordem de
7.1.80. Permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de datas
pagamento e valor líquido do pagamento realizado;
pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas
7.1.62. Permitir emissão de relatório de autorizações de pagamento;
e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as
7.1.63. Permitir emissão de relatório analítico de autorizações de pagamento com a
seguintes informações: código da conta do plano de contas, descrição da conta
funcionalidade de seleção por intervalos de data e que tenha as seguintes informado plano de contas, data do lançamento na conta do plano de contas, histórico do
ções: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento,
lançamento na conta do plano de contas, valores lançados a débito e a crédito na
valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagaconta do plano de contas e saldos inicial e final da conta do plano de contas (livro
mento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e
razão);
documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento;
7.1.81. Permitir emissão de relatórios da execução orçamentária, com a opção de
7.1.64. Permitir emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias conindicar uma data limite qualquer, nos moldes definidos da lei 4320/64 (balanço
tendo os códigos numéricos, os nomes e os valores das dotações orçamentárias
orçamentário);
creditadas e das debitadas; e ainda, o histórico, o tipo (suplementar, especial, extra7.1.82. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos molordinário) e a natureza (por anulação, por superávit, por excesso de arrecadação,
des da lei 4320/64 (balanço financeiro);
por operações de crédito) do crédito e da anulação;
7.1.83. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos mol7.1.65. Permitir emissão de relatório que demonstre as despesas orçamentárias
des da lei 4320/64 (demonstração da dívida flutuante);
e extra-orçamentárias com a opção de filtros por credor e por ficha e que tenha
7.1.84. Permitir emissão mensal, de quadro de apuração de receita e despesa;
as seguintes informações: data de pagamento, nome do credor/fornecedor pago,
7.1.85. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos molnúmero do empenho/ordem de pagamento pago, número, documento apresentado
des definidos pelo TCEMG (comparativo do balanço patrimonial);
pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago;
7.1.86. Permitir emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos
7.1.66. Permitir emissão de relatório que demonstre as despesas extra-orçamentámoldes da lei 4320/64 (balanço patrimonial);
rias com a opção de filtros por credor e por conta e que tenha as seguintes infor7.1.87. Permitir emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos
mações: data de pagamento, nome do credor/fornecedor pago, número da ordem
moldes da lei 4320/64 (demonstração das variações patrimoniais);
de pagamento paga, documento apresentado pelo credor/fornecedor justificando o
7.1.88.Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digipagamento e o valor pago;
tais para a Secretaria da Receita da Previdência;
7.1.67. Permitir emissão de relatório que demonstre os valores empenhados com a
7.1.89. Permitir emissão de relatórios da LRF: gestão fiscal, despesas com pessoal,
opção de selecionar todos os credores/fornecedores ou, um deles em particular e
demonstrativo da receita corrente líquida, relatório resumido da execução orçaque apresente as seguintes informações: número do empenho, data do empenho,
mentária, demonstrativo das despesas por função e subfunção e demonstrativo dos
nome do credor/fornecedor, valor do empenho, valor anulado do empenho, valor
resultados primário e nominal, conforme legislação vigente;
pago do empenho, valor liquidado a pagar do empenho e valor restante a pagar
7.1.90. Permitir integração com o Sistema de Compras de Materiais e Serviços para
do empenho;
o empenhamento, automático, de processos de compras já concluídos e disponibili7.1.68. Permitir emissão de relatório mensal, da execução contábil, com a possibizados para empenhamento, bem como, para a verificação de saldos orçamentários
lidade de escolha de todas as fichas orçamentárias, ou de apenas uma das fichas
no encerramento dos processos de compra;
em particular;
7.1.91. Permitir integração com os Sistemas de Patrimônio Público e Sistema de
7.1.69. Permitir emissão de relatório que demonstre, mensalmente, todas as despeGerenciamento de Estoques, para a liquidação de empenhos no exato momento
sas orçamentárias e extra-orçamentárias pagas e que tenha as seguintes informado recebimento de materiais permanentes (bens) e materiais de consumo, respecções: conta de despesa, conta resumida da despesa, descrição da conta despesa,
tivamente;
pagamentos realizados no mês e até o mês e saldo restante a pagar;
7.1.92. Permitir integração com o Sistema de Pessoal, para geração automática do
7.1.70. Permitir emissão de relatório da execução contábil, por valores empenhaempenhamento das folhas de pagamento processadas e encerradas pelos órgãos
dos, por valores pagos ou por valores liquidados com a possibilidade de escolha de
públicos;
intervalos de datas;
7.1.93. Gerar Demonstrativo de Fluxo de Caixa de acordo com DCASP;
7.1.71. Permitir emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com a
7.1.94. Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos
possibilidade de escolha de intervalos de datas e de seleção da dotação orçamende Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de
tária ou ficha desejada e que tenha as seguintes informações: conta orçamentária
Contas, bem como Boletim Financeiro Diário;
ou dotação orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos
7.1.95. Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos
dados do relatório, data da movimentação na dotação orçamentária, histórico e
de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de
credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e anulações realizados
Contas, bem como Boletim Financeiro Diário;
no período, movimento de débitos por empenhamento, saldo da dotação após cada
7.1.96. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que
lançamento e demonstração de pagamentos realizados na dotação orçamentária;
o anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos
7.1.72. Permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias numa data
saldos contábeis no exercício já iniciado;
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7.1.97. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas
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divido em
numforma
satiam
estiamdi ou
consumus
pes am
hilici in intis.previsto
menit adductum
laPODER
para limitação de empenho,
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L
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Ahala vivid
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TCEMG, especificamente em relação ao SICOM, visando à exportação de dados,
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e serviços;
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automática, para as prestações de contas;
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7.2 – SISTEMA
DE ALMOXARIFADO
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7.2.23.
Permitir
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7.2.1.
Permitir
o cadastro
ramos deprobunul
atividades
documentos
relacioná-los
cessos de redigitação;
vir is ta,
nessi turbis
dum de
is moripio,
unte con
Itam, tampara
loccibus
estraed
Municipal de Gabinete do Prefeito
a
fornecedores;
7.2.25. Permitir que osSecretário
itens a serem
incluídos numa solicitação de compra estejam
pre,
sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
7.2.2. Permitir o cadastro das diferentes modalidades, finalidades e limites de vavinculados à base de materiais (consumo e permanente) e serviços utilizados pelo
lores das modalidades de licitação, conforme previstos em legislação pertinente;
órgão público (cadastro único de materiais). Deverá ser demonstrada a integração
7.2.3. Permitir a classificação de categorias de serviços e serviços relacionados a
entre os Sistemas de Almoxarifado, Compras de Materiais e Serviços, Patrimônio
1
estas categorias;
Público, quanto ao uso compartilhado destes mesmos materiais e serviços;
7.2.4. Permitir a determinação e cadastro de compradores autorizados, locais de
7.2.26. Permitir monitoramento de solicitações pendentes (solicitações já autorizaentrega de mercadorias e títulos para ordens de fornecimento;
das mas, ainda não atendidas), informando nome do requisitante, setor do requi7.2.5. Permitir o cadastro de históricos padrão para utilização dos mesmos no mositante, itens solicitados inclusive com especificação do item e observações (caso
mento da realização de solicitações de compra e/ou de despesas administrativas;
existam);
7.2.6. Possuir integração com os Sistemas de Contabilidade e Tesouraria, Sistema
7.2.27. Permitir consultas ao andamento das solicitações geradas;
de Patrimônio Público e Almoxarifado, para que os mesmos tenham acesso aos
7.2.28. Permitir a realização de compras por meio de processos de compra para os
dados de fornecedores, controlados e cadastrados por usuários do Sistema de Comquais sejam incluídas: solicitações de usuários (itens e quantidades), propostas de
pras de Materiais e Serviços;
fornecedores (itens, quantidades e valores) e caracterização de pedidos decorren7.2.7. Permitir a integração com o Sistema de Patrimônio Público e com o Sistema
tes (itens, quantidades, valores, nome de fornecedores e dotações orçamentárias);
de Almoxarifado de modo que a entrada de materiais permanentes e de consumo,
7.2.29. Permitir que num processo de compra possam ser utilizadas uma ou mais
respectivamente, possa ser realizada por vinculação com a ordem de fornecimento
solicitações, do exercício corrente, ou não, com opção de adição de solicitações,
(pedido de compra), gerada no Sistema de Compras de Materiais e Serviços;
quando existirem itens comuns entre elas. Esta identificação deverá ser detectada,
7.2.8. Permitir que no cadastro de fornecedores exista opção para inclusão, no
automaticamente, pelo sistema;
mínimo, das seguintes informações:
7.2.30. Permitir que num processo de compra possam ser especificados: atividades
7.2.8.1.razão social;
e documentos a serem exigidos;
7.2.8.2.CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), conforme o caso validando
7.2.31. Permitir realização de julgamento automático pelo sistema, para identifica(fazendo verificação do número do documento) o documento digitado;
ção de fornecedores vitoriosos num processo de compra. Deverá haver a opção de
7.2.8.3.nome fantasia (pessoa jurídica);
julgamento por menor preço por item ou, por menor preço global;
7.2.8.4.endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, cidade
7.2.32. Permitir a avaliação gerencial dos processos de compra nos quais um detere estado);
minado fornecedor participou;
7.2.8.5.números de telefones e fax;
7.2.33. Permitir que em relação a um processo de compra no qual foram incluídas
7.2.8.6.dados bancários (banco, agência e conta);
solicitações de compras e, por conseguinte, os itens – materiais e serviços - nelas
7.2.8.7.homepage;
constantes, seja possível analisar:
7.2.8.8. e-mail;
7.2.34. Os fornecedores que já forneceram quaisquer dos itens constantes do pro7.2.8.9atividades oferecidas (relacionadas ao cadastro de ramos de atividades);
cesso ao órgão público;
7.2.8.10.documentos com data de validade (relacionadas ao cadastro de documen7.2.34.1. Todas as datas nas quais estes fornecedores tenham participado fornecentos);
do ou propondo o fornecimento destes itens para o órgão público;
7.2.8.11.representantes da empresa com nome e cargo;
7.2.34.2. Todos os valores praticados ou propostos pelo fornecedor para o órgão
7.2.8.12.inscrição estadual;
público e constantes do processo em referência.
7.2.8.13.número do registro;
7.2.35. Possuir num processo de compra a inclusão das seguintes informações mí7.2.8.14.responsável pelo registro;
nimas: destinação da compra, forma de pagamento, data de vencimento, local de
7.2.8.15.data do registro;
entrega, prazo de pagamento e campo para observação;
7.2.8.16.descrição do objeto social.
7.2.36. Permitir identificar todos os processos de compra em que um determinado
7.2.9. Permitir o controle de alterações dos dados de cadastro fornecedores/credofornecedor participou apresentando cotações de preços;
res, com manutenção de histórico, no mínimo, das seguintes informações:
7.2.37. Permitir identificar todos os processos de compra em que um determinado
7.2.9.1.alterações de nome/razão social;
fornecedor apresentou as melhores propostas de preços e foi vencedor do certame;
7.2.9.2.alterações de nome fantasia;
7.2.38. Permitir emissão de ordem de fornecimento ou pedido, para cada fornece7.2.9.3.alterações de endereços;
dor, por dotação orçamentária;
7.2.9.4.data de ocorrência da respectiva alteração.
7.2.39. Permitir anulação parcial ou total de ordens de fornecimento ou pedido
7.2.10. Permitir vincular aos fornecedores cadastrados materiais de consumo e pergerado;
manentes, bem como serviços, dentre aqueles disponíveis no cadastro de materiais
7.2.40. Permitir o cancelamento de ordens de fornecimento ou pedidos gerados;
e serviços mantidos pelo órgão público. Este procedimento deverá demonstrar a
7.2.41. Permitir parcelar, ordens de fornecimento ou pedidos a serem gerados, para
integração entre os Sistemas de: Almoxarifado, patrimônio Público, Compras de
processos de compra;
Materiais e Serviços;
7.2.42. Permitir empenhamento de ordens de fornecimento ou pedido, automatica7.2.11. Permitir a vinculação de materiais (de consumo e permanentes) e serviços
mente, de modo que os empenhos sejam gerados no Sistema de Contabilidade e
aos fornecedores a partir da verificação de fornecimento por parte destes forneceTesouraria a partir do Sistema de Compras de Materiais e Serviços;
dores ao órgão público ou, por terem estes fornecedores participado de algum pro7.2.43. Permitir a visualização de resumos de movimentação de fornecedores, concesso de compra no qual tenham apresentado proposta para fornecimento destes
tendo processos de compra em que tenha participado, autorizações de fornecimenmateriais e/ou serviços;
to ou pedidos que tenham sido emitidos para o mesmo e preços praticados pelo
7.2.12. Permitir a realização de solicitações de despesas administrativas, especififornecedor;
cando as dotações orçamentárias desejadas;
7.2.44. Permitir consulta, em interface, de dados relacionados a processos de com7.2.13. Permitir que os itens a serem incluídos numa solicitação de despesas adpra, com as seguintes opções de busca: por solicitação, por ordem de fornecimento
ministrativas estejam vinculados à base de materiais (consumo e permanente) e
ou pedido, por processo licitatório e por empenho;
serviços utilizados pelo órgão público (cadastro único de materiais);
7.2.45. Permitir a opção de encerramento de exercícios com bloqueio à movimen7.2.14. Permitir que, eventualmente, para os casos em que um determinado item –
tação dos mesmos;
material ou serviço - ainda não esteja cadastrado, seja possível realizar a solicitação
7.2.46. Permitir emissão de relatório com os ramos de atividade cadastrados;
de despesas administrativas descrevendo o item desejado;
7.2.47. Permitir emissão de relatório com os documentos cadastrados;
7.2.15. Permitir o cancelamento das solicitações de despesas administrativas con7.2.48. Permitir emissão de relatório com as modalidades de licitação cadastradas;
forme interesse do usuário;
7.2.49 Permitir emissão de relatório com os limites de licitação cadastrados;
7.2.16. Permitir que todas as solicitações de despesas administrativas possam estar
7.2.50. Permitir emissão de relatório com as finalidades de licitação cadastradas;
disponíveis para serem acessadas em tela de monitoramento específica;
7.2.51. Permitir emissão de relatório com as categorias de serviços cadastrados;
7.2.17. Permitir a realização de despesas administrativas quando as solicitações
7.2.52. Permitir emissão de relatório com os serviços cadastrados;
destas despesas administrativas estiverem autorizadas;
7.2.53. Permitir emissão de relatório da relação de fornecedores cadastrados com
7.2.18. Permitir que despesas administrativas autorizadas possam ser realizadas
as seguintes informações:
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7.2.54.razão social ou nome;
tações,
em função
daconsumus
data de nomeação,
podendo
conter,
de uma
num satiam
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pes am hilici
in intis.
menitinclusive,
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perimus
laPODER
7.2.54.1.CNPJ (pessoa jurídica)
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Soares
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7.3.4.
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sum de
inte
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At
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fauscris,
sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
D
E
C
R
E
TO
M
U
N
I
C
I
PA
L
7.2.54.3.endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, cida7.3.5.
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a consulta
dos pon
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cadastrados
partir do ius,
Sistema
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Gra depes
horenati
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de e estado);
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fur ublis,
prei conver dos
locat.
Hilinrespectivos
ta, senam
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
7.2.54.4.números de telefones e fax;
documentos
atividades;
non dientem eadhum
dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
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esimus
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7.2.54.5.dados
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7.3.6.
Permitir
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erficon
se
cum
non
Itat,
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haliusq
uoditiae
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cris?
Ex
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se,
7.2.54.6.homepage;
to de propostas nos processos que tenham previsão de avaliação técnica;
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
escienteat
acitratum
cuper
ut
aut
vistisqui
fuemo
essus,
untem
ad
demus,
noc
fur
7.2.54.7.e-mail;
7.3.7. Permitir que as fórmulas elaboradas para o julgamento de propostas técnicas
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
quidium
vidis hebatus
o ut intemen
demus ao
etrum
te, unum
is autdepublis
hilinicae
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atividades;
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An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
7.2.54.9.documentos
com data
de validade;
7.3.8. Permitir a realização de processos licitatórios em todas as modalidades pretebatquam
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7.2.55.
Permitir
emissão
davidees
relaçãois de
CRCs
cadastrados
contendo,
7.3.9.
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processos
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possívelmei
digitar,
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fecient
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7.2.55.1.nome
do fornecedor;
7.3.10.
na inclusão
de umque
processo
licitatório,
no mínimo,
a previsão
de
Publique-se na forma da lei
7.2.55.2.número
de vivatum
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7.3.10.1. Data de início do processo (digitação) e data de abertura;
vir is ta, nesside
turbis
dum do
is moripio,
probunul
Itam,do
tam
loccibus estraed
de Gabinete do Prefeito
7.2.56.
emissão
de relatório
de solicitações
de despesas
administrativas
7.3.10.2. Local, horárioSecretário
e prazo Municipal
final de entrega
das propostas;
pre, sedPermitir
re avendic
ina, sentem
ta vicervit,
nunum tabunum
teme di,
viderte llatua
cadastradas, contendo: classificação da despesa, nome do fornecedor, número da
7.3.10.3. Objeto a ser contratado, modalidade e critério de julgamento (previstos na
despesa e valor da despesa;
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações);
7.2.57. Permitir emissão de relatório da relação de despesas administrativas con7.3.10.4. Fornecedores que serão convidados a participar do processo a partir do
1
tendo:
cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de Barbacena, consoante com os
7.2.57.1.classificação da despesa;
ramos de atividades predefinidos no sistema de compras de materiais e serviços;
7.2.57.2.nome do fornecedor;
7.3.10.5. Anexar no processo todos os relatórios exigidos por lei, como, por exem7.2.57.3.número da despesa e valor da despesa.
plo: termo de abertura e autorização do processo licitatório, parecer jurídico e con7.2.58. Permitir a emissão de despesas administrativas parciais para os casos em
tábil, publicação do edital, atas das sessões de julgamento do processo licitatório,
que uma despesas administrativa seja dividida em mais de uma parcela;
atas do pregão, contratos;
7.2.59. Permitir a emissão das anulações das despesas administrativas autorizadas;
7.3.10.6. Dotações orçamentárias que serão oneradas com as despesas do pro7.2.60. Permitir emissão de relatório com a relação de solicitações de compra concesso, com opção de efetuar a reserva de dotação orçamentária no Sistema de
tendo:
Contabilidade Pública e Tesouraria, demonstrando a integração entre os sistemas;
7.2.60.1.Discriminação e quantidade do material solicitado.
7.3.10.7. Formato e conteúdo dos envelopes exigidos no processo, permitindo a
7.2.60.2.Permitir emissão de relatório contendo:
definição da quantidade destes;
7.2.60.3.Data da solicitação;
7.3.10.8. Detalhamento dos itens a serem licitados/comprados no processo, incluin7.2.60.4.Nome do solicitante;
do informações de unidade, quantidade e descrição detalhada a partir do cadastro
7.2.60.5.cargo e função do solicitante e discriminação e quantidade do material
de mercadorias, demonstrando integração com o Sistema de Gerenciamento de
solicitado.
Estoques;
7.2.61. Permitir emissão de relatório com o valor estimado de cada item;
7.3.10.9. Permitir exportação, em formato texto, de todas as informações dos itens
7.2.62. Permitir emissão de relatório da relação de processos de compra, contendo:
a serem licitados/comprados no processo para envio aos fornecedores a fim de
data do processo e itens com descrição e quantidades;
permitir a posterior importação das propostas.
7.2.63. Permitir emissão de relatório da relação de processos de compra concluídos
7.3.11. Permitir a inclusão de novos documentos e suas validades ou a revalidação
contendo: nome do fornecedor, modalidade do processo de compra, ordem de forde documentos já apresentados anteriormente. Este procedimento deverá indicar,
necimento ou pedido gerado pelo processo e itens com descrição e quantidades;
se um fornecedor, foi habilitado ou não, como resultado dos documentos apresen7.2.64. Permitir emissão de ordens de fornecimento ou pedido em formatos que
tados e suas respectivas validades. Este processo de validação e, por conseguinte
possam ser adaptados a formulários pré-impressos;
de habilitação, deverá ocorrer, automaticamente, por funcionalidade do sistema
7.2.65. Permitir emissão de relatório da relação de ordens de fornecimento conofertado;
tendo:
7.3.12. Permitir o julgamento de cada fornecedor, conforme os critérios e modalida7.2.65.1.número da ordem;
des definidos na abertura do processo;
7.2.65.2.data da ordem;
7.3.13. Permitir a digitação de preços unitários para cada item a ser licitado/com7.2.65.3.dotação orçamentária vinculada;
prado, com a opção de importação de propostas de fornecedores a partir de arqui7.2.65.4.nome do fornecedor;
vos em formato texto, com layout pré-definido;
7.2.65.5.descrição dos itens, com quantidade, valor unitário e totalização do pedido.
7.3.14. Permitir a homologação e a conclusão de um processo licitatório, com previ7.2.66. Permitir emissão de relatório da relação de ordens de fornecimento, com
são para os casos de um ou mais licitantes figurarem como vencedores do certame
seleção por intervalo de datas ou por um fornecedor, contendo: data da ordem,
(menor preço global, menor preço por item), mantendo os registros dos demais
número da ordem, nome do fornecedor e valor da ordem;
concorrentes;
7.2.67. Permitir emissão de relatório com o mapa analítico de cotação de preços
7.3.15. Permitir a substituição de fornecedor(es) em um processo licitatório, quando
com os valores de cada item apresentado por cada fornecedor;
houver desistência por parte do(s) ganhador(es), nos moldes da legislação vigente;
7.2.68. Permitir emissão das propostas de preços de cada fornecedor;
7.3.16. Permitir a anulação total ou parcial de processos na existência de quaisquer
7.2.69. Permitir emissão de relatório com relação de compras realizadas contendo:
anomalias ou vícios, em qualquer das etapas, conforme previsões legais;
relação de itens comprados, valor por item comprado, quantidades compradas,
7.3.17. Permitir a emissão de relatórios dos ramos de atividade cadastrados;
secretaria de origem da compra e totalização de resultados;
7.3.18. Permitir a emissão de relatórios dos documentos cadastrados;
7.2.70. Permitir emissão de relatório estatístico analítico de totais comprados, de7.3.19. Permitir a emissão de relatórios dos fornecedores cadastrados;
monstrando o total de ordens de fornecimento de materiais de consumo, de mate7.3.20. Permitir a emissão de relatórios dos processos licitatórios cadastrados com
riais permanentes e serviços, contendo: número da ordem, data da ordem, nome
as seguintes informações: número do processo licitatório, data da digitação do
do fornecedor e dotação orçamentária;
processo, modalidade da licitação, número do processo na modalidade indicada,
7.2.71. Permitir emissão de relatório estatístico sintético de totais comprados, dedescrição do objeto licitado, data de abertura do processo, hora de abertura do
monstrando o total das ordens de fornecimento de: materiais de consumo, mateprocesso, valor estimado para o processo e situação do processo;
riais permanentes e serviços contendo o valor total das ordens de fornecimento;
7.3.21. Permitir a emissão de relatório de Autorização de Abertura de um processo
7.2.72. Possuir rotina de integração com o sistema de almoxarifado para gerar
licitatório, com a possibilidade de interface com algum editor de texto (com a finaentrada de material, visualizando pelo sistema de compras a movimentação de
lidade de formatação peculiar de um documento nos padrões determinados pela
entrada no estoque.
Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que este documento gerado possa
7.3 – SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ser arquivado no banco de dados;
O Sistema de Compras e Licitações deverá ser configurável para tornar-se compa7.3.22. Permitir a emissão de relatório de Despacho de Tesouraria de um processo
tível com as exigências de documentações específicas dos órgãos públicos, bem
licitatório, com a possibilidade de interface com algum editor de texto (com a finacomo formalizar a emissão de processos de licitação, contemplando as exigências
lidade de formatação peculiar de um documento nos padrões determinados pela
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com a capacidade de interface com
Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que este documento gerado possa
algum editor de texto, arquivando os documentos gerados diretamente no banco
ser arquivado no banco de dados;
de dados. O sistema deverá ser integrado com o sistema de Pregão Presencial,
7.3.23. Permitir a emissão de relatório de Termo de Reserva de Recursos Orçamenatendendo as exigências da Lei Federal nº 10.520/2002 (Lei do Pregão). O Sistema
tários para um processo licitatório, com a possibilidade de interface com algum
de Compras e Licitações deverá atender, ainda, aos seguintes requisitos adicionais:
editor de texto (com a finalidade de formatação peculiar de um documento nos
7.3.1. Permitir a utilização dos ramos de atividades e documentos possíveis em um
padrões determinados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que
processo licitatório, permitindo à Câmara Municipal de Barbacena a parametrização
este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;
conforme seu interesse;
7.3.24. Permitir a emissão de relatório de Aviso de Abertura de Processo Licitatório
7.3.2. Permitir que os ramos, atividades e documentos do item anterior sejam os
(para fixação ou publicação) de um processo licitatório, com a possibilidade de
cadastrados através do Sistema de Compras de Materiais e Serviços, demonstrando
interface com algum editor de texto (com a finalidade de formatação peculiar de
a integração entre os sistemas;
um documento nos padrões determinados pela Câmara Municipal) e funcionalidade
7.3.3. Permitir o cadastramento dos membros da Comissão Permanente de Licique permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;
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7.3.25. Permitir a emissão do Edital de Licitação de um processo licitatório, com a
nimo:
num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus laEXECUTIVO
possibilidade de interfacePODER
com algum editor
de texto (com a finalidade de formata7.3.44.1.número
processo;
bessa diusatusus do
estam
et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares
do
Nascimento
ção peculiar de um documento nos padrões determinados pela Câmara Municipal)
7.3.44.2.modalidade
licitação;
omnerbit ingultorum da
sum
inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
e funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no
7.3.44.3.objeto
da licitação; patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
fauscris, sedo, videnaturni
D
E
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E
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banco de dados;
7.3.44.4.valores
adjudicados
para
o fornecedor.
Gra depes horenati
te o intem
pon
atquonsum it; num vid menatum ius, condam
7.3.26. Permitir a emissão de relatório contendo a Discriminação dos Itens Licitados
7.3.45.
emissão
de relatórios
contendo
osprei
processos
licitatórios
maionosPermitir
Ahala vivid
nos sus
consuamdie
fur ublis,
conver locat.
Hilin realizados
ta, senam
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
num processo licitatório, com a possibilidade de interface com algum editor de texto
num
determinado
mês,
contendo,
no mínimo:
non dientem
adhum
dem
rei is vereme
iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
Ucit
gra
vigit,
faceride
esimus
pribus
Mae
ere
te
mentercerio
mortili
ntiacci
elut
feco
(com a finalidade de formatação peculiar de um documento nos padrões determi7.3.45.1.data
da homologação;
mactuide potatuus,
urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
erficon
se cum
non Municipal)
Itat, terturee ntiamedica;
haliusq
uoditiae que
ad cris?
num se,
nados pela
Câmara
funcionalidade
que permita
este Ex
documento
7.3.45.2.fornecedor contratado;
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
escienteat
acitratum
cuper
ut
aut
vistisqui
fuemo
essus,
untem
ad
demus,
noc
fur
gerado possa ser arquivado no banco de dados;
7.3.45.3.objeto da licitação;
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
quidium
vidis hebatus
o utde
intemen
demus
etrum
te, unum
is aut publis
hilinicae
7.3.27. Permitir
a emissão
relatório
com os
Critérios
de Julgamento
de um
pro7.3.45.4.modalidade da licitação;
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
consci
porterei iam,
est nitis Ande
vervium
re endam
merena,
facde
oret
iam(com
is. O
cesso licitatório,
comurnum
a possibilidade
interface
com algum
editor
texto
7.3.45.5.número, data e valor dos empenhos gerados em decorrência do processo
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
tusfinalidade
nium omaio
Cast? Locaepeculiar
non in dit;
menteme crest
in hinihicae
norununte
a
de formatação
de effre
um documento
nos padrões
determinados
licitatório.
pari fursum
estrissedo,
qua cludactam
niae acturev
ilnemquam
mei
ponsing
ulleger
tum menti,
nineseAd
aucieninata videes
is cumque
ocuter
num gerado
accips,
pela
Câmaranoret;
Municipal)
funcionalidade
que permita
este haetis
documento
7.3.46.
Permitir
a realização
de consultas
a valores
praticados
por
fornecedores
raciemus,
sedessi
cote imoverum
fecient
racturo,
Cate àteCâmara
condit,
scervirser
inicae
pessentnoebatanterem
pat. Catus; in rem itant novermaio enatien dapossa
arquivado
banco de dados;
em
processos
licitatórios
relativosRomniam
aos itenspoenati
fornecidos
pelos
mesmos
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
cercerisPermitir
a num sper
auctudes
horionfiritu
confitus
addumurnum
7.3.28.
a emissão
de comanu
relatório vitam
com os
Parecerescum,
Jurídicos
(inicial
e final) de
Municipal;
da lei conforme Lei 9.755/98; deum
processoinlicitatório,
com aescem
possibilidade
interface
com algum
editor de texto
7.3.47. Emitir relatórios para Publique-se
divulgaçãonanaforma
internet,
conclatuam
diur, vivatum
quam utdeviverri
conferum
P. Opicaecerum
tum
Gustavoconforme
Ferreira deArt.
Souza
(com
a finalidade
de dum
formatação
peculiar
de umunt
documento
monstrativo das compras efetuadas
16 da Lei 8.666/93;
vir is ta,
nessi turbis
is moripio,
probunul
con Itam,nos
tampadrões
loccibusdetermiestraed
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
nados
pela
Câmara ina,
Municipal)
que
permitateme
que di,
esteviderte
documento
7.3.48. Emitir relatórios
para controle de vencimento dos contratos;
pre, sed
re avendic
sentemetafuncionalidade
vicervit, nunum
tabunum
llatua
gerado possa ser arquivado no banco de dados;
7.3.49. Possibilitar a geração de arquivos para o TCE-MG, por meio do SICOM.
7.3.29. Permitir a emissão de relatório com as Atas de cada uma das fases de um
7.4 –SISTEMA DE PATRIMÔNIO
processo licitatório, com a possibilidade de interface com algum editor de texto
O Sistema de Patrimônio Público deverá ser configurável para tornar-se compatível
1
(com a finalidade de formatação peculiar de um documento nos padrões determicom a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Barbacena, sendo capaz de
nados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que este documento
controlar todas as movimentações de bens inscritos no patrimônio e, ainda, capaz
gerado possa ser arquivado no banco de dados;
de controlar, simultaneamente, quantos exercícios se queira. O Sistema de Patrimô7.3.30. Permitir a emissão de relatório com o Mapa de Apuração de Preços de um
nio Público deverá atender, também, aos seguintes requisitos adicionais:
processo licitatório, com a possibilidade de interface com algum editor de texto
7.4.1. Permitir o cadastro de locais físicos;
(com a finalidade de formatação peculiar de um documento nos padrões determi7.4.2. Permitir o cadastro de espaços (salas) dentro dos locais físicos de forma a
nados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que este documento
associá-los às lotações existentes no organograma do órgão público;
gerado possa ser arquivado no banco de dados;
7.4.3. Possuir integração com o Sistema de Pessoal a fim de permitir que os servi7.3.31. Permitir a emissão de relatório com os Protocolos de Envio de um processo
dores públicos devidamente cadastrados nas suas lotações possam ser responsalicitatório, com a possibilidade de interface com algum editor de texto (com a finabilizados pelos materiais permanentes existentes nos espaços (salas) dentro dos
lidade de formatação peculiar de um documento nos padrões determinados pela
locais físicos;
Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que este documento gerado possa
7.4.4. Permitir o cadastro de tipos de baixas de material permanente, conforme
ser arquivado no banco de dados;
interesse da administração;
7.3.32. Permitir a emissão de relatório com os Termos de Renúncia de Prazos Recur7.5.5. Possuir métodos de configurações onde a administração determinará o valor
sais de um processo licitatório, com a possibilidade de interface com algum editor
mínimo de materiais permanentes (bens) e serem inventariados;
de texto (com a finalidade de formatação peculiar de um documento nos padrões
7.4.6. Possuir integração com o Sistema de Compras de Materiais e Serviços, para
determinados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que este docucontrolar o recebimento de materiais permanentes adquiridos através de processos
mento gerado possa ser arquivado no banco de dados;
de compra gerados;
7.3.33. Permitir a emissão de Etiquetas para Postagem de Envelopes para fornece7.4.7. Permitir a definição de mais de um responsável por cada sala existente;
dores participantes em um processo licitatório, com a possibilidade de interface com
7.4.8. Permitir localização do bem patrimonial cadastrado através de seu número de
algum editor de texto (com a finalidade de formatação peculiar de um documento
identificação (plaqueta patrimonial de bem permanente);
nos padrões determinados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita
7.4.9. Permitir localização de materiais permanentes que já foram comprados e
que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;
ainda não estão patrimoniados;
7.3.34. Permitir a emissão de relatório com os Contratos decorrentes de um pro7.4.10. Possuir no cadastro de materiais permanentes informações sobre seguros,
cesso licitatório, com a possibilidade de interface com algum editor de texto (com
garantias, localização (local e sala) do material permanente, valor de aquisição e
a finalidade de formatação peculiar de um documento nos padrões determinados
data de incorporação;
pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que este documento gerado
7.4.11. Permitir o uso de informações cadastrais acerca de fornecedores, da base de
possa ser arquivado no banco de dados;
informações da Câmara Municipal de Barbacena, controlados e cadastrados a partir
7.3.35. Permitir a emissão de relatório com os Extratos de Contrato de um processo
do Sistema de Compras de Materiais e Serviços;
licitatório com vistas à publicação, com a possibilidade de interface com algum
7.4.12. Permitir associar materiais permanentes a servidores públicos da Câmara
editor de texto (com a finalidade de formatação peculiar de um documento nos
Municipal de Barbacena, estabelecendo a duração desta associação, em que o mapadrões determinados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que
terial ficará sob a responsabilidade do servidor público;
este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;
7.4.13. Permitir consultas a histórico de materiais permanentes com opção de vi7.3.36. Permitir a emissão de relatórios com os Termos de Adjudicação e Termos
sualização de transferências, manutenções, reavaliações, agregações e cessões;
de Homologação de um processo licitatório, com a possibilidade de interface com
7.4.14. Permitir a transferência de materiais permanentes entre salas da Câmara
algum editor de texto (com a finalidade de formatação peculiar de um documento
Municipal, armazenando o ato formal que motivou a transferência;
nos padrões determinados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita
7.4.15. Permitir baixas de material(is) permanente(s) do inventário da Câmara Muque este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;
nicipal;
7.3.37. Permitir a emissão de relatórios com os Termos de Anulação e Termos de
7.4.16. Permitir o cadastro de manutenções realizadas em material permanente,
Revogação para um processo licitatório, com a possibilidade de interface com algum
determinando se estas serão realizadas dentro ou fora da Câmara Municipal e inforeditor de texto (com a finalidade de formatação peculiar de um documento nos
mando o retorno previsto para o material permanente;
padrões determinados pela Câmara Municipal) e funcionalidade que permita que
7.4.17. Permitir agregar valores a materiais permanentes;
este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;
7.4.18. Permitir realizar reavaliações em lote para materiais permanentes;
7.3.38. Permitir emissão de relatório da Justificativa, Notificação e Ratificação de
7.5.19. Permitir emissão de relatório com todas as salas cadastradas contendo seus
processos licitatórios, quando estes estejam caracterizados pela modalidade de ineresponsáveis;
xigibilidade ou dispensa de licitação;
7.4.20. Permitir emissão de relatório dos materiais permanentes transferidos em
7.3.39. Permitir emissão de relatório do resultado de licitação;
lote, quantas vezes se fizer necessário;
7.3.40. Permitir emissão de relatório referente à Prestação de Contas dos processos
7.4.21. Permitir emissão de relatório com a relação de tipos de baixas possíveis;
licitatórios, nos moldes definidos pelo Anexo I TCEMG – IN 08-2003;
7.4.22. Permitir emissão de relatório com a relação de materiais permanentes ca7.3.41. Permitir emissão de relatório referente à Prestação de Contas dos processos
dastrados com as seguintes opções de seleção: classificação do material permanenlicitatórios, nos moldes definidos pelo Anexo II TCEMG – IN 08-2003;
te, código de plaqueta, localização (local e sala) e nome do material permanente;
7.3.42. Permitir a geração de arquivo de dados para envio ao TCEMG, conforme
7.4.23. Permitir emissão de relatório com a classificação usada para o cadastro de
layout estabelecido pelo órgão fiscalizador, contendo os dados de prestação de
materiais permanentes;
contas dos processos licitatórios realizados;
7.4.24. Permitir emissão de relatório para procedimentos de levantamento patrimo7.3.43. Permitir emissão de relatório que demonstre processos licitatórios realizados
nial, com valor do bem e totalização geral;
e que apresente as seguintes informações sobre os mesmos:
7.4.25. Permitir emissão de relatório com relação de transferências de materiais
7.3.43.1.número;
permanentes em um determinado intervalo de datas;
7.3.43.2.ano;
7.4.26. Permitir emissão de relatório com relação de baixas de materiais permanen7.3.43.3.modalidade;
tes contendo: número da plaqueta, nome do material permanente e tipo da baixa;
7.3.43.4.número da modalidade;
7.4.27. Permitir emissão de relatório com relação de manutenções realizadas em
7.3.43.5.objeto;
materiais permanentes;
7.3.43.6.fornecedor;
7.4.28. Permitir emissão de relatório com relação de reavaliações de materiais per7.3.43.7.valor.
manentes;
7.3.44. Permitir emissão de relatórios estatísticos que permitam verificar todos os
7.4.29. Permitir emissão de relatório com relação de materiais permanentes cedidos
processos licitatórios vencidos por determinado fornecedor, apresentando, no míe sua localização atual;
11
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7.4.30. Permitir emissão de relatório com relação de baixas de materiais permaPODER EXECUTIVO
nentes;
Prefeito:
Augusto
Soares do Nascimento
7.4.31. Permitir
emissãoCarlos
de relatório
com demonstrativo
de reavaliações de materiais permanentes;
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7.4.32. Permitir emissão de relatório de quadro demonstrativo
de incorporações
contendo:
totalização
de
incorporações
e
os
materiais
permanentes
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, incorporados
pris larestra?
com seus respectivos valores;
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
7.4.33. Permitir emissão de inventário geral de bens, contendo: descrição do bem,
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
número de plaqueta, classificação do bem, valor do bem, totalização de bens incorescienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
porados no exercício, totalização de bens baixados no exercício, totalização de bens
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
incorporados em exercícios anteriores e totalização geral;
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
7.4.34. Permitir emissão de relatório de inventário patrimonial por sala contendo:
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
descrição do local e da sala, descrição do bem, classificação do bem, valor do bem e
tum menti,
noret; nines
Ad aucieninata
videes is
haetis
accips,
número
de plaqueta
patrimonial,
com totalização
decum
bensocuter
de cada
sala enum
totalização
scervir
ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien dageral deinicae
bens pessent
inventariados;
cerceris
a num sper
auctudes
comanude
vitam
horionfiritu
cum, confitus
addumurnum
7.4.35. Permitir
emissão
de relatório
inventário
patrimonial
por setor
da Câmara
conclatuam
Municipal; in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
vir
is
ta,
nessi
turbis
dum
is
moripio,
probunul
unt
con
Itam,
tam
loccibus
estraed
7.4.36. Permitir emissão de relatório de termo de responsabilidade sobre bens;
pre,
sedPermitir
re avendic
ina, sentem
ta vicervit,
nunum
tabunum onde
teme odi,usuário
vidertepoderá
llatua
7.4.37.
emissão
de relatório
de balanço
patrimonial,

plano
de cargos;
num satiam
estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la7.5.14.
Permitir oestam
cálculoetautomático
destati
todos
os valores
relativos
ao servidoradhuis
públibessa diusatusus
consuperum
contium
tantiam
iam egitrudam
co
e à contribuição
salário família
e previdência;
omnerbit
ingultorumpatronal,
sum intecomo
tat, IRRF,
sil viviriorume
di pravolum
norei consicultus At
7.5.15.
arquivo aspatum
informações
referente
a GRRF eiurate,
GFIP; et; ego etrum.
fauscris,Gerar
sedo,em
videnaturni
host ca;
num tandamd
7.5.16.
Permitir
a configuração
de todas
as fórmulas
devid
cálculo
em conformidade
Gra depes
horenati
te o intem pon
atquonsum
it; num
menatum
ius, condam
com
o estatuto
dos servidores
municipais;
maionos
Ahala vivid
nos sus consuamdie
fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
7.5.17.
Permitir
a definição,
e configuração
de verbas
de proventos
e desnon dientem
adhum
dem rei criação
is vereme
iu ses? P. Abemo
coendest
rei si is factorum
contos,
devem
ser considerados
comointem,
automáticos
para cada
tipo de
cálculo (menmactuide
potatuus,
urionsu nihilica;
nequonsilia
resserum
moverfiriam
ala
sal,
férias, ponsum
complementar,
e compor
os ocae
valores
de cada
um dos norem,
camposveri
do
L. Valicaut
pos perietc),
terbenatus,
cauc
aucontus
confeculla
comprovante
de
rendimentos;
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
7.5.18.
Possibilitar
a consulta
dos orissi
proventos
percebidos
pelo servidor
senatquide
tem. Senatus?
Ponsult
te co eisdescontos
hem nonsimp
raeti, conferes?
Mus,
público,
em tera?
um período
determinado
pelo
usuário;
tebatquam
Batoremus
consunum
Palis
morterf ecupiemus? quem none auci
7.5.19.
Permitir
a
criação
de
bases
de
cálculo
para
serem
utilizadas
nos
cálculos
das
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
folhas
de pagamento;
raciemus,
sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
7.5.20.
associar
às verbasque
de quem
proventos
e descontos
bases de
cálculo
e
senatra Permitir
voltum niqui
sendierebem,
ina, num
furox nostissenit
a ina,
virte,
fórmulas de cálculo, com a finalidade
de estabelecer os resultados desejados no
Publique-se na forma da lei
processamento destas verbas Gustavo
de proventos
descontos;
Ferreiraede
Souza
7.5.21. Permitir controlar
a escolaridade
mínima
exigida
para o cargo;
Secretário
Municipal de
Gabinete
do Prefeito
7.5.22. Permitir controlar e registrar os níveis salariais do cargo;
escolher um nível de classificação para obter resultados analíticos ou sintéticos de
7.5.23. Permitir o controle de vagas do cargo;
um determinado mês, ano ou resultados acumulados, com opção de escolha de:
7.5.24. Permitir registrar requerimentos de aposentadorias e pensões;
setor, sala e classificação;
1 7.5.25. Permitir que na criação das verbas de proventos e descontos seja possível
7.4.38. Permitir aos usuários do Sistema de Patrimônio a edição de responsáveis
associar às mesmas, contas contábeis de receita e de despesa, tantas quantas
pelos bens nos relatórios gerados;
sejam necessárias, conforme determinado pelo orçamento executado pela Câmara
7.4.39.Permitir a inclusão e impressão do brasão da Câmara em todos os relatórios
Municipal, com a finalidade de realizar empenhamento automático das folhas de
do sistema de patrimônio;
pagamento geradas pelo órgão público;
7.4.40. Permitir configurar e imprimir etiquetas de patrimônio com opção de escolha
7.5.26. Permitir associar às verbas de proventos e descontos bases de cálculo e
por setor, por sala, por patrimônio e por classificação;
fórmulas de cálculo, com a finalidade de estabelecer os resultados desejados no
7.4.41. Permitir a emissão de relatório de patrimônio por localização do bem, com
processamento destas verbas de proventos e descontos;
opção de pesquisar e imprimir mais de um material permanente;
7.5.27. Permitir a definição e ou criação do organograma ou estrutura administra7.4.42. Permitir a exclusão da localização do bem que não está mais sendo usada;
tiva/organizacional da Câmara Municipal de Barbacena, conforme legislação espe7.4.43. Permitir a emissão de relatório mensal de bens, com resumo no final do
cífica do Município;
relatório de todos os campos, separados por categoria;
7.5.28. Permitir o cadastramento de convênios firmados com empresas privadas
7.4.44. Permitir imprimir ou suprimir código de barras nas etiquetas de patrimônio;
para fins de desconto de valores monetários consignáveis em folha de pagamento;
7.5.45. Permitir a inclusão e impressão do nome completo da Câmara nas etiquetas
7.5.29. Permitir o controle de movimentos de convênio de fornecedores no mínimo
de patrimônio;
com as seguintes características: digitação de percentual máximo admitido para
7.4.46. Permitir a inclusão e impressão do brasão da Câmara Municipal nas etiqueconsignação para cada funcionário, controle de liberação para que os convênios setas de patrimônio;
jam incluídos para os funcionários, controle de entrada dos valores consignáveis em
7.4.47. Permitir a inclusão e impressão da denominação do bem nas etiquetas de
folha de pagamento para cada servidor público com respectivo acompanhamento
patrimônio;
dos valores de movimento para cada fornecedor e contabilização automática em
7.4.48. Permitir a inclusão e impressão do setor, ao qual pertence o bem, nas eticada Folha de Pagamento dos valores a serem repassados para os fornecedores;
quetas de patrimônio;
7.5.30. Permitir o cadastro de convênios com empresas públicas para fins de cedên7.4.49. Permitir configurar, editar e ordenar o layout dos campos nas etiquetas de
cia e/ ou recebimento de funcionário (s);
patrimônio;
7.5.31. Permitir a definição e cadastramento de formatos de conta bancária, utili7.4.50. Permitir emissão e impressão de relatórios entre os layouts retrato e paizando bancos e agências bancárias já cadastrados, nos quais a Câmara Municipal
sagem.
de Barbacena possui movimentação financeira;
7.5 –SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
7.5.32. Permitir a definição de convênios firmados com instituições bancárias com
O Sistema de Pessoal deverá ser configurável para tornar-se compatível com as
a finalidade de envio de arquivos de remessa, de pagamento de folha de pessoal,
exigências do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barbacena. Deverá,
para a conta corrente do servidor público;
também, ser capaz de controlar, simultaneamente, quantos exercícios se queira,
7.5.33. Possibilitar a configuração de afastamentos;
permitindo à Câmara Municipal de Barbacena a geração de arquivos para presta7.5.34. Permitir associar aos tipos de afastamento criados pela Câmara Municipal de
ções de contas, obedecendo ao layout do SICOM fornecido pelo Tribunal de Contas
Barbacena, os códigos de afastamentos previstos pela previdência geral conforme
de Minas Gerais. O Sistema de Pessoal deverá atender, ainda, aos seguintes requiprograma SEFIP;
sitos adicionais:
7.5.35. Permitir a criação de campos adicionais, conforme interesse do órgão públi7.5.1. Permitir o cadastro de planos de cargos e salários, quantos sejam necessáco, para vinculação dos mesmos ao cadastro de servidores públicos;
rios, com as seguintes informações mínimas: data de início do plano de cargos e
7.5.36. Permitir a criação e configuração de parâmetros para contagem de tempo
salários, data de publicação e nº da lei que determinou o plano de cargos e salários,
de serviço baseado em dias, meses e anos;
bem como, informando níveis e padrões e quantidade de vagas criadas;
7.5.37. Permitir o cadastro de tabelas de horário, conforme interesse da adminis7.5.2. Permitir o cadastramento de cargos fazendo distinção entre cargos efetivos,
tração, para que as mesmas possam ser vinculadas aos servidores públicos da
cargos comissionados e funções gratificadas para todas as rotinas deste sistema;
Câmara Municipal;
7.5.3. Permitir controle para dependentes, com datas de vencimento para salário7.5.38. Permitir a criação de tipos de folha de pagamento diferenciados, visando a
família e para relação de dependência para o IRRF;
utilização destes tipos criados nas situações que a Câmara Municipal, julgar con7.5.4. Permitir cadastro ilimitado de servidores públicos com todos os campos exivenientes;
gidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do
7.5.39. Permitir o cadastro de servidores públicos com, no mínimo, as seguintes
livro de registro dos servidores públicos, conforme legislação vigente;
informações:
7.5.5. Possibilitar registrar as movimentações de pessoal referente a admissão, de7.539.1.data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, escolaridade;
missão ou exoneração, rescisão, prorrogação de contrato, alterações salariais e de
7.5.39.2.naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço (rua,
cargo, férias, aposentadoria, afastamento, funções gratificadas exercidas, através
número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone, celular e complemento);
da informação do ato;
7.5.39.3.nome de dependentes com parentesco e data de nascimento;
7.5.6. Permitir o cálculo automático das médias e vantagens que cada servidor pú7.5.39.4.nome de beneficiários de pensões alimentícias ou vitalícias;
blico tem direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato;
7.5.39.5.dados bancários com banco, agência e número da conta corrente bancária;
7.5.7. Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares;
7.5.39.6.documentos incluindo: identidade, CPF, título de eleitor, certificado militar,
7.5.8. Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo complePIS, PASEP, com validação do dígito verificador;
mentar, 13º salário adiantado e integral;
7.5.39.7.dotação, vínculo, previdência, local de trabalho, regime de trabalho (co7.5.9. Permitir o controle e a realização de lançamentos de férias normais e de
dificação da RAIS), categoria do trabalhador (codificação SEFIP), agente nocivo
férias-prêmio, de forma a controlar estes direitos;
(codificação SEFIP);
7.5.10. Permitir consulta do histórico funcional do servidor público e de todos os
7.5.40. Permitir a seleção de servidor público, sendo possível selecionar por: nome,
seus contratos, mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, afastadata de nascimento, sexo, número da identidade (RG), CPF, PIS, PASEP, lotação,
mentos, atestados, faltas, férias e períodos trabalhados;
cargo, função, dependentes. Permitir, também, a impressão em forma de relatório
7.5.11. Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao peou a geração de arquivo, dos dados selecionados, a partir da tela de seleção;
ríodo aquisitivo, período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos;
7.5.41. Permitir cadastramento de informações de outros cargos fora da Câmara
7.5.12. Permitir a definição de tabelas de enquadramento de INSS, IRRF, Salário
Municipal de Barbacena para fins de cálculo de INSS;
Família;
7.5.42. Permitir informar diversos afastamentos para cada matrícula;
7.5.13. Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do
7.5.43. Permitir informar a exoneração do servidor público incluindo data da exone-
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ração, código do desligamento (codificação da SEFIP);
PODER
EXECUTIVO
7.5.44. Permitir, nos casos
de readmissão
de servidores públicos, o aproveitamento
Prefeito:
Carlos
Augusto cadastradas;
Soares do Nascimento
das informações
cadastrais
anteriormente
7.5.45. Permitir o cálculo automático da folha de pagamento;
DECR
E resultados
TO M Udos
N Icálculos
C I PAem
L forma de contrache7.5.46. Permitir a visualização
dos
que;
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
7.5.47. Permitir que cada servidor público, por meio de senha única, consulte o
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
próprio contracheque de maneira on-line;
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
7.5.48. Permitir o encerramento e estornos de folhas de pagamento, sendo que
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
uma folha de pagamento, após encerrada, estará disponível apenas para consultas;
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
7.5.49. Permitir o empenhamento automático da folha de pagamento no Sistema
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
de Contabilidade e Tesouraria, ou seja, após o encerramento da folha de pagatus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
mento, deverá ser possível gerar os empenhos, desde que haja saldo orçamentário
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
suficiente;
scervir
pessent
pat. Catus;
in rem itant
novermaio
enatien da7.5.50. inicae
Permitir
que as ebatanterem
folhas de pagamento
já encerradas
e ainda
não empenhadas
cerceris
num
sper auctudes comanu
vitam horionfiritu
cum, confitus
possam aser
recontabilizadas,
tantas vezes
quantas houver
interesseaddumurnum
da Câmara
conclatuam
in diur,
escem quam
ut viverri
conferum
P. Opicaecerum
tum
Municipal, tendo
emvivatum
vista eventuais
alterações
de contas
orçamentárias
a serem
vir
is
ta,
nessi
turbis
dum
is
moripio,
probunul
unt
con
Itam,
tam
loccibus
estraed
utilizadas para o efetivo empenhamento destas folhas de pagamento;
pre,
sedPermitir
re avendic
ina, sentem
ta vicervit,
di, viderte
7.5.51.
a emissão
de relatórios
danunum
tabela tabunum
de cargosteme
e salários
comllatua
seus

dência
ao qual
está vinculado
o Município
de Barbacena;
num satiam
estiamdi
consumus
pes am hilici
in intis. menit adductum perimus la7.5.76.Permitir
exportação
de dados, conforme
layout
próprio,
para geração
da
bessa diusatusus
estam et consuperum
stati contium
tantiam
iam egitrudam
adhuis
DIRF
e RAIS,
assim como
de rendimentos;
omnerbit
ingultorum
sum comprovante
inte tat, sil viviriorume
di pravolum norei consicultus At
7.5.77.Permitir
emissão depatum
relatórios
necessários,
como comprovante
de
fauscris, sedo, avidenaturni
host anuais
ca; num
tandamd iurate,
et; ego etrum.
rendimentos
e ficha te
financeira;
Gra depes horenati
o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
7.5.78.
exportação
de dados, conforme
layout
próprio
doHilin
Banco
maionosPermitir
Ahala vivid
nos sus consuamdie
fur ublis, prei
conver
locat.
ta, convesenam
niado;
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
7.5.79.
Permitir
a exclusão,
automática,
de nequonsilia
dependentes
de salário
família e ala
do
mactuide
potatuus,
urionsu nihilica;
intem,
resserum
moverfiriam
Imposto
deponsum
Renda dos
cálculos
de pagamento
de aucontus
folha de pessoal,
assim
queveri
os
L. Valicaut
pos peri
terbenatus,
cauc ocae
confeculla
norem,
limites
de idade para
percepção
benefícios
forem atingidos;
imus hostorestis
depse
nos, ut L.destes
Ur aus,
nem orunisque
contiqu onstem mora mei
7.5.80.
Geração
de arquivos
conforme
pelo Tribunal
de Contas
do
senatquide
tem. Senatus?
Ponsult
orissilayout
te co isfornecido
hem nonsimp
raeti, conferes?
Mus,
Estado
de Minas
para prestação
contas
ao SICOM;
tebatquam
tera? Geria
Batoremus
consunumdePalis
morterf
ecupiemus? quem none auci
7.5.81.
Atender
às exigências
do e-Social,
acordoilnemquam
com as normas
vigentes.
pari fursum
estrissedo,
qua cludactam
niaede
acturev
mei ponsing
ulleger
7.6
– SISTEMA
DEcote
FROTAS
raciemus,
sedessi
imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
Em
linhas
gerais,
o sistema
deverá possibilitar
o cadastro
e o nostissenit
gerenciamento
uso
senatra
voltum
niqui
sendierebem,
que quem ina,
num furox
a ina,dovirte,
do veículo oficial, com seus respectivos
custos, garantindo a eficiência e a transpaPublique-se na forma da lei
rência na utilização do mesmoGustavo
pelo órgão,
bem
Ferreira
decomo
Souzao atendimento ao exigido pela
IN 15/2011 do TCE/MG,
referente
ao SICOM.
Secretário
Municipal
de Gabinete do Prefeito
Dentre outros requisitos específicos, o sistema deverá:
respectivos níveis e padrões;
7.6.1. Importar e exportar dados para outros sistemas, como, por exemplo, os de
7.5.52. Permitir a emissão de relatórios das tabelas de enquadramentos de PreviCompras e de Contabilidade;
dências, IRRF e Salário família;
1 7.6.2. Permitir a utilização em rede;
7.5.53. Permitir a geração de informações da folha de pagamento em arquivo para
7.6.3. Sistematizar a utilização diária do veículo, com histórico de horários, destinos,
crédito em conta no banco de interesse da entidade, emissão de relatórios dos
usuários, quilometragem e ocorrências;
bancos e agências cadastrados;
7.6.4. Registrar os abastecimentos e demais gastos com manutenção, bem como os
7.5.54. Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórespectivos fornecedores e prestadores de serviço;
rias, com códigos a serem gerados para RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP;
7.6.5. Controlar os gastos nas diferentes modalidades permitidas pela Lei 8.666/93,
7.5.55. Gerar em arquivo a relação de todos os servidores públicos admitidos e
incluindo compra direta por dispensa de licitação;
demitidos no mês (CAGED);
7.6.6. Gerar relatórios gerenciais com layout personalizado com os dados da ins7.5.56. Permitir a configuração dos proventos referentes as médias e vantagens
tituição.
percebidas pelos servidores públicos;
7.7 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
7.5.57. Permitir a emissão de relatórios dos tipos de afastamentos cadastrados;
7.7.1 A contratada deverá oferecer o Portal de Transparência Pública permitindo in7.5.58. Permitir a emissão de relatórios dos dados cadastrais dos funcionários, com
tegração com os sistemas de Contabilidade Pública, Planejamento e Tesouraria, sisopções de seleção de todos os servidores públicos e de todas as lotações ou, de
tema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, sistema de Compras e Licitação
apenas um dos filtros acima especificados;
e Controle Interno, para importação de dados em atendimento à Lei Complementar
7.5.59. Permitir a emissão de relatórios dos dependentes de um servidor público,
nº 101/2000, à Lei Complementar nº 131/2009, à Lei 12.527/2011, ao Decreto
com opções de seleção de todos os servidores públicos e de todas as lotações ou,
Presidencial nº 7.185/2010 e às exigências do TCEMG.
de apenas um dos filtros acima especificados;
7.7.2 As atualizações do Portal da Transparência deverão ocorrer logo que haja
7.5.60. Permitir a emissão de relatório de etiquetas de endereço dos servidores
alguma alteração exigida pela legislação pertinente e pelo TCEMG.
públicos cadastrados, com opções de seleção de todos os servidores públicos e de
7.7.3 O Portal da Transparência deverá ser hospedado e mantido pela empresa
todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;
contratada, sendo que as informações disponibilizadas e forma de carga serão de
7.5.61.Possuir processo de progressão salarial automatizado;
responsabilidade da contratada e não deverão envolver qualquer ação dos servi7.5.62. Permitir a emissão de relatórios de salários dos servidores públicos cadastradores públicos da Câmara Municipal, devendo a carga ser de forma automática,
dos, com opções de seleção de todos os servidores públicos e de todas as lotações
de modo a bloquear qualquer alteração no sistema das informações que foram
ou, de apenas um dos filtros acima especificados;
disponibilizados no portal de transparência, evitando informações em duplicidade
7.5.63. Permitir a emissão de relatórios de servidor público por lotação, cargo e
e ou alterações de resultados. O bloqueio deverá ser feito automaticamente sem a
função, com opções de seleção de todos os servidores e de todas as lotações ou,
intervenção do operador do sistema.
de apenas um dos filtros acima especificados;
7.7.4 As consultas às informações deverão ser, obrigatoriamente, de livre acesso e
7.5.64. Permitir a emissão de relatórios de servidores públicos que possuem direitos
consulta pública, sem a necessidade de cadastramento de usuários e/ou senhas,
a férias, contendo os períodos aquisitivos e os períodos já gozados e, também, os
em formato de tela de consulta interativa para os consulentes.
períodos não gozados;
Todos os campos e formas de consultas poderão ser aumentados e/ou suprimidos
7.5.65. Permitir a emissão de relatórios de servidores públicos admitidos, afastados
a qualquer momento através de solicitação à contratada.
e exonerados, com opções de seleção de todos os funcionários e de todas as lota7.8 Protocolo
ções ou, de apenas um dos filtros acima especificados;
7.8.1 Registrar e acompanhar de modo atualizado e com fácil acesso todos os re7.5.66.Controlar a progressão funcional e promoções de cargos e manter as respecquerimentos, reclamações e Processos administrativos e fiscais.
tivas informações registradas no histórico funcional do servidor público com os atos
7.9 Controle Interno
publicados para cada servidor público ao longo de sua carreira;
7.9.1 Permitir o cadastro das normas (rotinas, procedimentos e fluxos) adotadas na
7.5.67. Permitir a emissão de contracheques configurável, para atender a layout
administração, contendo as exigências para fiscalização contábil, financeira, orçada Câmara Municipal de Barbacena, com opções de seleção de todos os servidores
mentária, operacional e patrimonial exigida no Art. 70 da CF/88, e demais normas
públicos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;
que se aplicam à realidade da administração;
7.5.68. Permitir a emissão de relatórios de folha de pagamento discriminando ana7.9.2 Possuir um modelo de Manual de Controle Interno aplicado a todas as áreas
liticamente os servidores com suas verbas e seus valores, com opções de seleção
da administração, o qual poderá nortear a atuação do controle interno e sofrer
de todos os servidores públicos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros
alterações para atender a realidade da administração, com a opção de permitir sua
acima especificados;
impressão e efetuar consultas;
7.5.69. Permitir a emissão de relatórios com os resultados líquidos do cálculo de
7.9.3 Possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia de direifolha de pagamento que serão creditados nas contas correntes bancárias dos sertos com usuários subordinados e usuários responsáveis, permitindo assim a descenvidores públicos, com opções de emissão analítica e sintética, com seleção por
tralização do Controle Interno nas diversas áreas da administração, para verificação
servidores ou por lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;
de conformidade de todos os processos em andamento na administração conforme
7.5.70. Permitir a emissão de relatórios discriminando verbas calculadas em folha
normas pré-estabelecidas no Manual de Controle Interno.
de pagamento separadamente (uma a uma), com opções de seleção de todos os
7.9.4 Permitir a verificação e controle sistematizado dos atos de execução orçaservidores públicos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima
mentária de forma prévia, concomitante e subseqüente, conforme determina os
especificados;
arts. 31 e 74 da CF/88. Para isso, o sistema deverá gerar relatórios analíticos das
7.5.71. Permitir a emissão de relatórios com informações previdenciárias relativas
verificações processadas, bem como relatórios sintéticos, que demonstrarão tais
a folha de pagamento, com opções de emissão analítica e sintética, com opções de
informações de forma gerencial.
seleção de todos os servidores públicos e de todas as lotações ou, de apenas um
Gerar relatórios analíticos e sintéticos para elaboração do Relatório Mensal de Condos filtros acima especificados;
trole Interno exigido pelo TCEMG por meio da IN 08/03 com alterações da IN 06/04;
7.5.72. Permitir a emissão de relatórios com resumos gerais analíticos e sintéticos
7.9.5 Permitir integração com os demais sistemas do presente edital para acesso
de folha de pagamento, com opções de seleção de todos os servidores públicos e de
às consultas e emissão de relatórios da competência do Controle Interno, possibitodas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;
litando ao Controlador acesso a todas as informações da competência do Controle
7.5.73.Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emiInterno nas diversas áreas da administração, inclusive a realização de auditoria nos
tidos pelo sistema;
trabalhos realizados pelos servidores e agentes públicos, gerenciando tais informa7.5.74. Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, de contas da SEFIP;
ções, planejando e coordenando os trabalhos no cumprimento de sua missão, de
7.5.75. Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, a ser fornecido pela
forma a contribuir para independência das atividades, objetivando a otimização do
Câmara Municipal de Barbacena, para a prestação de contas ao Instituto de Previseu trabalho;
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7.9.6 Permitir o cadastro dos departamentos que poderão posteriormente executar
PODER
EXECUTIVO
verificações no sistema de
controle interno;
Augusto
Soares
domesmo
Nascimento
7.9.7 Permitir Prefeito:
o cadastro,Carlos
alteração,
desativação
e até
a exclusão de rotinas
e procedimentos que não se enquadrarem a realidade da administração ou que a
D
E
C
R
E
TO
M
U
N
I
C
I
PA
L
administração julgar conveniente;
7.9.8
Permitir
cadastrar
uma pero
descrição/conceito
resumido
rotina,
forma
Paliuspi
oraesto
vil vesterum
vir imillatiam pra
avem it,de
secada
constio,
pris de
larestra?
a compor essa informação no Manual de Controle Interno;
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
7.9.10 Permitir a vinculação de determinadas rotinas com os departamentos reserficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
ponsáveis pela execução, de forma que outros departamentos/setores não tenham
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
acesso a tais informações, proporcionando a segregação de atividades aos seus
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
respectivos departamentos;
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
7.9.11 Permitir a vinculação dos usuários do sistema aos seus respectivos departatus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
mentos, de forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos
tum menti, ànoret;
nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
pertinentes
sua pasta;
scervir
inicae pessent
ebatanterem
pat. Catus;
in rem itantdenovermaio
enatien da7.9.12 Permitir
o cadastro
de documentos
parametrizados
forma a padronizar
a
cerceris
sper auctudes
comanu vitam
horionfiritu cum,
confitus
execuçãoa num
das checagens
possibilitando
posteriormente
a geração
deaddumurnum
informações
conclatuam
in
diur,
vivatum
escem
quam
ut
viverri
conferum
P.
Opicaecerum
tum
uniformizadas;
vir
is ta,modelos
nessi turbis
dum is moripio,
untrotinas
con Itam,
tam loccibus estraed
Possuir
de check-list,
para asprobunul
principais
da administração
pública
pre,
sedcontrole
re avendic
ina, sentem ta vicervit,
nunum
tabunum
teme di, viderte llatua
como:
de compras/licitações;
processo
contábil
de empenhamento,
liqui-

A Nhilici
E X O I Iin
I intis. menit adductum perimus lanum satiam estiamdi consumus pes am
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Ao videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
fauscris, sedo,
Pregoeiro date
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Barbacena/MGit; num vid menatum ius, condam
Gra depes horenati
o intem
pondeatquonsum
Praçavivid
dos Andradas,
no consuamdie
112 – Centro
maionos Ahala
nos sus
fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
CEPadhum
36.200-008
– Barbacena/MG
non dientem
dem
rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
Prezado Senhor,
L. Valicaut ponsum
pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
Pela presente, fica credenciado o Sr. ___________________________________ ,
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissio te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
portador da Carteira de Identidade n ______________, expedida em ___/ ___/ ___,
tebatquam pelo
tera? Batoremus
consunum Palispara
morterf ecupiemus?
quem none
auci
_____________,
representar
a
pari fursum_____________________________________,
estrissedo, qua cludactam niae acturev
ilnemquam
inscrita
no CNPJ mei
sobponsing
o n o ulleger
raciemus, sedessi
cote imoverum Romniam
poenati
fecient
racturo,
Cate nte
o condit,
_________________________,
na Licitação
Modalidade
Pregão
Presencial
senatra voltum
niqui asendierebem,
ina,
nostissenit
ina, virte,
0001/2021,
ser realizada emque
01 quem
de junho
de num
2021, furox
na Câmara
Municipalade

dação 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;
1
7.9.13 Permitir ao Controle Interno o acompanhamento dos gastos com Pessoal,
por meio de relatórios integrados com os demais sistemas.
8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução desta contratação correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
01.031.0047.2.188- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
3390.40- Serviço de Tecnol. Inform. e Comunicação PJ
9 – DO RECEBIMENTO
9.1 – O recebimento e a aceitação do objeto, pelo órgão licitador, dar-se-á em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei no 8.666/93.
10 – DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 – Sempre que se fizer referência a quaisquer legislações, tais referências
indicam a(s) própria(s) lei(s) citada(s) e também suas alterações, quando estas
existirem.
10.2 – Os proponentes deverão analisar, detalhadamente, todas as funcionalidades
e recursos exigidos dos sistemas a serem contratados.
11 – PESQUISA ORÇAMENTÁRIA
11.1 – Atualmente o valor pago pela Câmara Municipal de Barbacena para locação
de software de sistemas integrados é de R$ 6.743.95 (seis mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) mensal. Após pesquisa orçamentária
obteve-se o valor médio mensal para locação de software de R$ 6.850,00 (seis mil
oitocentos e cinqüenta reais). Já para os serviços de migração, implantação de sistema e treinamento o valor médio encontrado foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Obteve-se dessa forma para este pregão o valor máximo anual de R$ 87.000,00.
(oitenta e sete mil reais).
ANEXO II
MODEL O DE PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social:

Publique-se
natodos
forma
leinecessários, inclusive prestar
Barbacena, podendo para
tanto praticar
os da
atos
Ferreira
de Souza
esclarecimentos, receberGustavo
intimações,
oferecer
lances, negociar preços, interpor
Secretário
Municipal
de Gabinete do Prefeito
recursos e manifestar-se
sobre
sua desistência.
Barbacena, ___ de _______________ de 2021.

______________________________________________
(Nome)
(RG e CPF)
(Cargo)
OBS.: O Outorgante deverá fazer a apresentação, juntamente com este instrumento
de mandato, do contrato social ou documento equivalente que demonstre o seu
poder para praticar o ato de outorga que estaria exercendo nesta “carta de
credenciamento”.
ANEXO IV
MODELO DE DECLA RAÇÃO DE HA BILITAÇÃO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº, ________________________, por intermédio de seu representante legal ou
credenciado, Sr(a) ______________________________________________, portador
do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº
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______________________, DECLARA cumprir plenamente os requisitos
habilitação definidos no Edital de Licitação Modalidade Pregão Presencial n o
0001/2021, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de
responsabilização nos termos da lei.

Barbacena, ____ de _______________ de 2021.

______________________________________________
(Nome)
(RG e CPF)
(Cargo)
ANEXO V

CNPJ:

MODELO DE DECLA RAÇÃO DE EMP REGADO R

Endereço:
Cidade:

UF:

Fone:

Fax:

CEP:
_________________________________________________________________, CNPJ
nº
_______________________,
sediada
___________________________________________, por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, declara, sob as penas da lei, que não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido no inciso V, do artigo 27 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

E-mail:

Item Descrição do Serviço
1.1 Sistema de Contabilidade Pública,
Planejamento e Tesouraria.
1.2 Sistema de Recursos Humanos e
Folha de Pagamento.
1.3 Sistemas de Compras e Licitações.
1.4 Sistema de Patrimônio.
1
1.5 Sistema de Frotas.
1.6 Sistema de Almoxarifado.
1.7 Sistema de Protocolo.
1.8 Sistema de Controle Interno.
1.9 Portal da Transparência.
2
Conversões da base de dados
3
Treinamento de pessoal
4
Assistência técnica no local
Valor Global

Valor
Valor Mensal Total / Ano

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

Barbacena, ___ de _______________ de 2021.
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______________________________________________
(Nome)
(RG e CPF)
(Cargo)
ANEXO VI

Prazo de validade da proposta: (mínimo de 60 dias)
Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão Presencial n o
0001/2021.

MODELO D E COND IÇÃO D E M E OU EPP
PARA AP RES ENTAÇÃO NO ATO DO CREDENCIAM ENTO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº 0001/2021,
declaramos:

Barbacena ____de _________________de 2021.

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, declaramos: (assinalar)

___________________________________________________________
Assinatura do responsável pela firma

( ) Que não possuímos a condição de microempreendedor individual, microempresa ou de
empresa de pequeno porte.
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( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da Sessão de
Pregão,
condição de microempreendedor individual e que não estamos incursos nas vedações a que
se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

autorizada pelo despacho de fls. ___, do Processo Licitatório nº ........../2021, Pregão
Presencial nº 001/2021, doravante denominado processo, e que se regerá pela Lei nº
8.666/93 consolidada, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
ANEXO VI

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

MODELO D E COND IÇÃO D E M E OU EPP
PARA AP RES ENTAÇÃO NO ATO DO CREDENCIAM ENTO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº 0001/2021,
declaramos:

I. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em cessão
de direito de uso (locação) dos seguintes sistemas integrados de gestão pública:
Sistema de Contabilidade Pública, Planejamento e Tesouraria.
Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.
Sistemas de Compras e Licitações.
Sistema de Patrimônio.
Sistema de Frotas.
de Almoxarifado.
num satiamSistema
estiamdi
consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus laSistema de
Protocolo.
bessa diusatusus
estam
et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, declaramos: (assinalar)

DE
2021
B ABARBACENA,
R B A C E N A, S QUARTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08 19
D EDE
J AMAIO
NEIRO
DE
2021

( ) Que não possuímos a condição de microempreendedor individual, microempresa ou de
empresa de pequeno porte.

PODER EXECUTIVO

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da Sessão de Pregão, na
Prefeito:
Carlos Augusto
do incursos
Nascimento
condição
de microempreendedor
individual e Soares
que não estamos
nas vedações a que
se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
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Sistema de Controle
omnerbit ingultorum
sum Interno.
inte tat, sil viviriorume di pravolum norei
consicultus At
Portalvidenaturni
da Transparência.
fauscris, sedo,
patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
II. Constituem
serviços
ao objeto:
maionos Ahala
vivid nos
sus complementares
consuamdie fur
ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
a. Migração dos dados existentes, onde couber, da atual plataforma de dados
non dientem adhum
dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
para a nova plataforma;
mactuide potatuus,
urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
b. Serviços de implantação, com capacitação dos servidores públicos para
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
operação dos novos sistemas;
imus hostorestisc. depse
nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
Apoio técnico à distância (correio eletrônico, “Help Desk” mensagens
senatquide tem.instantâneas
Senatus?ouPonsult
orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
telefone);
tebatquam tera?
Batoremus
consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
d. Atualização
do sistema
pari fursum estrissedo,
quadocludactam
niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
e. Manutenção
sistema
raciemus, sedessi
cote imoverum
Romniam
poenati
fecient racturo, Cate te condit,
f. Serviços
avulsos de treinamento
na sede
da Contratada
senatra voltum g.niqui
que
quem
ina, num furox nostissenit a ina, virte,
Apoiosendierebem,
técnico realizado na
sede
da Contratante

D E C R E TO M U N I C I PA L

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da Sessão de Pregão, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o § 4º
oraesto
vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Paliuspi
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da Sessão de Pregão, na
erficon se cum
non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se
escienteat acitratum
cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
No que
concerne
ao non
conhecimento
e atendimento
às crest
exigências
de habilitação,
tus nium omaio
Cast?
Locae
in dit; effre
menteme
in hinihicae
norununte
(assinalar)
tum menti,declaramos:
noret; nines
Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da( ) Não
haver
restrição emcomanu
nossos documentos
de habilitação, cientes
sanções factíveis
cerceris a num
sper
auctudes
vitam horionfiritu
cum,das
confitus
addumurnum
aplicadas
a teor escem
do art. 81 quam
da Lei Federal
nº 8.666, conferum
de 21 de junhoP.
de 1993.
conclatuamdeinserem
diur,
vivatum
ut viverri
Opicaecerum tum
( ) Para
os efeitos
do art. 43 da
Lei Complementar
nº 123,
de 14tam
de dezembro
de estraed
vir is ta, nessi
turbis
dumdois§ 1ºmoripio,
probunul
unt con
Itam,
loccibus
haver ina,
restrição
na comprovação
da nossa
regularidade
fiscal, ateme
cuja regularização
pre, sed re 2006,
avendic
sentem
ta vicervit,
nunum
tabunum
di, viderte llatua
procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo
previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Barbacena, _____de __________________ de 2021.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
III. Observações:

1

a.

Os serviços mencionados nas alíneas (a, b) são obrigações inerentes ao item
01 – Migração / Implantação / Capacitação, constante da Proposta Comercial,
sendo vedadas quaisquer cobranças adicionais.

b.

Os serviços mencionados nas alíneas (c, d, e,) são obrigações inerentes ao
item 02 – Locação dos Sistemas, constante da Proposta Comercial, sendo
vedadas quaisquer cobranças adicionais.

c.

Os serviços mencionados nas alíneas (f, g,) são obrigações inerentes ao item
03 – Treinamento / Apoio Técnico, constante da Proposta Comercial, serão
remunerados por hora técnica, conforme prévia solicitação e aprovação pela
Contratante, através de Ordem de Serviço específica para tal finalidade.

____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

ANEXO VII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00060/2021

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021

2.1 A CONTRATADA será remunerada de acordo com os seguintes valores:
DECLARA,
sob
as
penas
da
lei,
que
a
empresa__________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) _________________________________,
realizou em ____ /____ /
___________ a visita técnica e conheceu todas as informações e condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do artigo 30, inciso III
da Lei nº 8.666/93.

2.1.1 – LOCAÇÃO DOS SISTEMAS

1
2

______________________, ____ de _______________ de ____.

3
4
5
6
7
8
9

Assinatura (representante legal): __________________________
Qualificação: _____________________________________________
Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

Relação dos Sistemas
Qtde
Contabilidade
Pública,
Planejamento e Tesouraria
Recursos humanos e Folha de
Pagamento
Compras e Licitações
Patrimônio
Frotas
Almoxarifado
Protocolo
Controle Interno
Portal da transparência

Un

Valor Unitário

Valor Total
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ANEXO VIII
MIN UTA DO CONT RATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No ________/2021.

2.1.2 – TREINAMENTOS E APOIO TÉCNICO

Processo nº 00060/2021
Pregão Presencial nº 0001/2021

1
2

Termo de Contrato que fazem entre si a Câmara Municipal de Barbacena, CNPJ nº
20.289.385/0001-66 neste ato representada por seu Presidente Sr. Ewerton José
Duarte Horta Junior, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Belizário Pena
nº. 390 no referido Município, CPF nº 091.352.256-29, doravante denominado
CONTRATANTE,
e
a
empresa
............................................................................................................................de, CNPJ
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nº
....................................................,
com
sede
na
........................................................................................., neste ato representada pelos
seus (sócio,gerente,proprietário) Sr. ................................................................,
brasileiro,
casado
,
.................................,residente
e
domiciliado
na
................................................................
Bairro
........................,........................................MG, CPF .........................................., C.I
.................................... e .doravante denominados CONTRATADOS, perante as
testemunhas abaixo assinadas, firmam o presente contrato, cuja celebração foi
autorizada pelo despacho de fls. ___, do Processo Licitatório nº ........../2021, Pregão
Presencial nº 001/2021, doravante denominado processo, e que se regerá pela Lei nº
8.666/93 consolidada, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

/
/

TOTAL GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Condições Gerais
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos
de direito público, aplicando- se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com
o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, somente
poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, ou ser
executado em associação da CONTRATADA com terceiros, com autorização prévia da
CÂMARA MUNICIPAL, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão
Página 9 de 31
contratual.

I. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em cessão
de direito de uso (locação) dos seguintes sistemas integrados de gestão pública:
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Valor
Hora
Valor
Hora

SUB-TOTAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Sistema de Contabilidade Pública, Planejamento e Tesouraria.
Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.
Sistemas de Compras e Licitações.
Sistema de Patrimônio.
Sistema de Frotas.
Sistema de Almoxarifado.
Sistema de Protocolo.

Treinamento na sede da
50
contratada
Apoio Técnico na sede da
20
Contratante

III. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da
CÂMARA MUNICIPAL, em operações financeiras ou como caução/garantia em
contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão
contratual.
IV. Operações de reorganização empresarial tais como fusão, cisão e incorporação,
deverão ser comunicadas à CÂMARA MUNICIPAL para sua análise e aprovação e, na
hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação,
ensejarão a rescisão do Contrato.

15

V. A CÂMARA MUNICIPAL e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio

§2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da
CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da CÂMARA MUNICIPAL,
esta comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a
entregar à CÂMARA MUNICIPAL a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela
CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante A CÂMARA
MUNICIPAL, nos termos desta cláusula.

CÂMARA MUNICIPAL, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão
contratual.
III. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da
CÂMARA MUNICIPAL, em operações financeiras ou como caução/garantia em
contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão
contratual.

§3º - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que

a ser exigidasDE
CÂMARA
MUNICIPAL, nos termos desta cláusula, deverão
DE
2021
B ABARBACENA,
R B A C E N A, SQUARTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08 19
D Evenham
J AMAIO
N E I R Oda D
E
2021

IV. Operações de reorganização empresarial tais como fusão, cisão e incorporação,
deverão ser comunicadas à CÂMARA MUNICIPAL para sua análise e aprovação e, na
hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação,
ensejarão a rescisão do Contrato.

ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou

objeto consumus
de ressarcimento
CÂMARA
mediante
a adoção perimus
das
num satiamserão
estiamdi
pes àam
hilici MUNICIPAL,
in intis. menit
adductum
laseguintesestam
providências:
bessa diusatusus
et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
a)
dedução de créditos da CONTRATADA;
fauscris, sedo,
videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
b)
medida judicial apropriada, a critério da CÂMARA MUNICIPAL.
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
mactuide potatuus,
urionsu
intem,Trabalhista
nequonsilia resserum moverfiriam ala
CLÁUSULA QUINTA
– Danihilica;
Responsabilidade
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
senatquide Compete
tem. Senatus?
Ponsult
orissi te co
hem nonsimp
conferes? Mus,
exclusivamente
a CONTRATADA,
na is
consecução
do objetoraeti,
deste Contrato,
tebatquam observar
tera? Batoremus
Palis jurídico
morterf
ecupiemus?
none auci
as normas queconsunum
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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

V. A CÂMARA MUNICIPAL e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei
nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do
Paliuspi oraesto
vil ou
vesterum
vir imillatiam
avemestabelecidos
it, se constio,
pris larestra?
aumento
diminuiçãopero
dos custos,
obedecidos pra
os critérios
em planilha
Ucit gra vigit,
esimus
mortili
ntiaccinoelut feco
de faceride
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preços pribus
e tendo Mae
como ere
limitetea mentercerio
média dos preços
encontrados
erficon se cum
non
mercado
emItat,
geral. terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
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escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
quidium vidis
o ut intemen
etrumdete,
unum
is aut publis
VI. Ahebatus
CÂMARA MUNICIPAL
reserva demus
para si o direito
alterar
quantitativos,
sem que hilinicae
isto implique
alteração
dosnitis
preços
o disposto
no §1º
dooret
artigoiam is. O
consci porterei
iam, urnum
est
Anofertados,
verviumobedecido
re endam
merena,
fac
65 da Lei
nº 8.666/93.
tus nium omaio
Cast?
Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
VII. pessent
O objeto deste
Contrato será pat.
executado
dentro
melhor
padrão
de qualidade
e
scervir inicae
ebatanterem
Catus;
in do
rem
itant
novermaio
enatien
daconfiabilidade,
respeitadas
as normas
legais ehorionfiritu
técnicas a ele pertinentes.
cerceris a num
sper auctudes
comanu
vitam
cum, confitus addumurnum
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
VIII. A CÂMARA MUNICIPAL reserva para si o direito de não aceitar ou receber
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em
pre, sed re desconformidade
avendic ina, sentem
ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto,
podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma,
sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
§1º - A CONTRATADA
obriga-se
a responder
por todas
quaisquer ações judiciais,
Secretário
Municipal
de Gabinete
do ePrefeito

1
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§3º - Vindo a CÂMARA MUNICIPAL a responder por qualquer ação ou reclamação
proposta por empregados da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer
terceiro, estará expressamente autorizado a, mediante simples comunicação escrita,
reter e utilizar os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante
necessário para o ressarcimento integral da obrigação exigida, incluindo custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.

X. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre a CÂMARA MUNICIPAL e os agentes, prepostos, empregados
ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto,
sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados,
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de
caráter securitário ou qualquer outra.

CLÁUSULA SEXTA – Dos Objetivos e Metas

XI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, à CÂMARA MUNICIPAL, seus servidores ou
terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da
omissão em executá-lo, resguardando-se à CÂMARA MUNICIPAL o direito de regresso
na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

Os serviços prestados a serem desenvolvidos pela CONTRATADA visam os seguintes
objetivos e metas, dentre outros inerentes ao objeto contratado:
I.
Permitir o planejamento das ações do Plano de Governo e dos recursos
envolvidos, para a elaboração do Orçamento Anual e do Plano Plurianual de acordo
com a Lei nº 4.320/1964, Lei complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), das portarias do Tesouro Nacional e da Secretária de Orçamento
Federal, e demais legislações pertinentes, disponibilizando a sua utilização por todas
as Unidades da Câmara Municipal, simultaneamente permitindo a consolidação final
de todos os dados.

XII. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados,
informações e documentos fornecidos pela CÂMARA MUNICIPAL ou obtidos em razão
da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos
mesmos, durante a vigência deste Contrato e mesmo após o seu término.
XIII. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos
obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto deste
Contrato serão de exclusiva propriedade da CÂMARA MUNICIPAL, não podendo ser
utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a
prévia e expressa autorização desta, sob pena de responsabilização administrativa,
civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente.

II.
Registrar os atos e fatos inerentes à Gestão Pública, proporcionando
informações atualizadas
a evolução
das contas que
compõem
os módulos
Orçamentário,
Financeiro,sobre
Patrimonial
e Compensado,
conforme
determina
a Lei
Orçamentário,
Financeiro, Patrimonial
e Compensado,
conforme determina
Lei
4.320/64,
Lei Complementar
nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade
Fiscal – aLRF),
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4.320/64, da
LeiSecretaria
Complementar
nº 101/2000
de Responsabilidade
Fiscal
– LRF),
portarias
do Tesouro
Nacional,(Lei
Instruções
Normativas do
Tribunal
de
portarias
Secretaria
Tesouro
Nacional,
Instruções
Normativas
do pertinentes,
Tribunal de
Contas dodaEstado
de do
Minas
Gerais
(TCEMG)
e demais
legislações
Contas
do Estado
de Minas
(TCEMG) por
e demais
utilizando-se
do método
contábilGerais
de lançamentos
partidaslegislações
dobradas epertinentes,
permitindo
utilizando-se
do método
contábil
de lançamentos
por partidas
dobradas
e permitindo
a sua utilização
por todas
as Unidades
da Câmara
Municipal,
simultaneamente
apermitindo
sua utilização
por todas
as de
Unidades
Câmara Municipal, simultaneamente
a consolidação
final
todos os da
dados.
permitindo a consolidação final de todos os dados.

CLÁUSULA QUARTA – Da Responsabilidade por Danos
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado à CÂMARA
MUNICIPAL, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua
responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da
fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CÂMARA MUNICIPAL, obrigandose, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e
demais penalidades previstas no presente Contrato.

III.
III.

licitatório
licitatório
integrada
integrada

em todas as modalidades e as aquisições de
em
as modalidades
e ase aquisições
de
comtodas
os registros
contábeis
os contratos
com os registros contábeis e os contratos

V.
Controlar o recebimento, armazenamento, requisição
V.
Controlar
o recebimento,
materiais
em estoque,
integrandoarmazenamento,
a movimentaçãorequisição
de bens
materiais
estoque, contábeis
integrando a movimentação de bens
respectivosem
movimentos
respectivos movimentos contábeis

e distribuição dos
e distribuição
adquiridos
com dos
os
adquiridos com os

VI.
Efetuar o controle físico-financeiro dos bens patrimoniais, integrando a
VI.
Efetuar ode controle
físico-financeiro
dos bens de
patrimoniais,
integrando
movimentação
incorporação,
baixas e reavaliações
bens de natureza
durávela
movimentação
de incorporação,
baixas e patrimoniais
reavaliações de bens de natureza durável
com os respectivos
movimentos contábeis
com os respectivos movimentos contábeis patrimoniais

§2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da
CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da CÂMARA MUNICIPAL,
esta comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a
entregar à CÂMARA MUNICIPAL a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela
CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante A CÂMARA
MUNICIPAL, nos termos desta cláusula.

VII.
VII.

Controlar o uso e a manutenção de veículos da Câmara Municipal
Controlar o uso e a manutenção de veículos da Câmara Municipal

VIII. Apoiar o gerenciamento dos Recursos Humanos com base em informações de
VIII. Apoiar
o gerenciamento
dos Recursos
Humanos
com
base em informações
admissão,
evolução
salarial, lotação
e outros
dados de
assentamento
funcionalde
e
admissão, evolução
salarial, lotação e outros dados de assentamento funcional e
pagamento
de pessoal.
pagamento de pessoal.
IX.
Registrar e acompanhar de modo atualizado e com fácil acesso todos os
IX.
Registrar reclamações
e acompanhar
de modo
atualizado e ecom
fácil acesso todos os
requerimentos,
e processos
administrativos
fiscais
requerimentos, reclamações e processos administrativos e fiscais

§3º - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que
venham a ser exigidas da CÂMARA MUNICIPAL, nos termos desta cláusula, deverão
ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou
serão objeto de ressarcimento à CÂMARA MUNICIPAL, mediante a adoção das
seguintes providências:
dedução de créditos da CONTRATADA;

Oferecer subsídios para uma efetiva atuação do controle interno
Oferecer subsídios para uma efetiva atuação do controle interno

IV.
Controlar o processo
IV.
bens eControlar
serviços odeprocesso
forma
bens
e
serviços de forma
administrativos.
administrativos.

§1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa,
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custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela CÂMARA MUNICIPAL,
decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA,
de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal,
incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela
CÂMARA MUNICIPAL a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos,
despesas processuais, honorários advocatícios e outros.

a)

reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer
circunstâncias, considerado como exclusivo empregador e único responsável por
qualquer ônus que a CÂMARA MUNICIPAL venha a arcar, em qualquer época,
decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.

§2º - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar à CÂMARA MUNICIPAL, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação/citação, qualquer
reclamação trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a serviços
prestados na CÂMARA MUNICIPAL.

IX. Qualquer tolerância por parte da CÂMARA MUNICIPAL, no que tange ao
cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão,
permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo a
CÂMARA MUNICIPAL exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
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serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Licenças de Uso do Sistema
CLÁUSULA SÉTIMA – Das Licenças de Uso do Sistema
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I. O contrato será na modalidade cessão do direito de uso dos SISTEMAS especificados
contrato
seráà na
modalidade
cessão as
do ferramentas
direito de usoconstantes
dos SISTEMAS
eI. Odará
direito
utilização
de todas
da especificados
proposta da
e dará direito à utilização de todas as ferramentas constantes da proposta da
CONTRATADA.
CONTRATADA.
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VII.

Controlar o uso e a manutenção de veículos da Câmara Municipal

VIII. Apoiar o gerenciamento dos Recursos Humanos com base em informações de
admissão, evolução salarial, lotação e outros dados de assentamento funcional e
pagamento de pessoal.

desempenho do sistema, recomendando ajustes nos parâmetros do ambiente
sempre que necessário. Deverá, também, garantir a eliminação de erros detectados
que prejudiquem o funcionamento do sistema e, também, atualizações de versões
decorrentes de alterações legais ou tecnológicas e/ou qualquer outra evolução no
produto padrão, oferecida espontâneamente pela contratada. As adequações
decorrentes de mudanças na legislação vigente deverão ser executadas, durante a
vigência deste instrumento, sem ônus para a CONTRATADA, de forma plena e
tempestiva, observando as obrigações e os prazos legais.

IX.
Registrar e acompanhar de modo atualizado e com fácil acesso todos os
requerimentos, reclamações e processos administrativos e fiscais
CLÁUSULA SÉTIMA – Das Licenças de Uso do Sistema
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I. O contrato será na modalidade cessão do direito de uso dos SISTEMAS especificados
e dará direito à utilização de todas as ferramentas constantes da proposta da
CONTRATADA.

CONTRATADA, um resumo executivo das atividades realizadas e dos resultados
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serviços de Carlos
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da atualização de versões conterão todos os objetos deste instrumento.
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III. A proposta comercial do licitante deverá abranger as licenças de uso para os
Paliuspi oraesto
vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
ambientes de:
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e aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
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descontinue ao mercado os serviços e a solução objeto desta contratação, de forma
vir is ta, nessi
turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
definitiva, incluindo-se falência ou extinção, a CÂMARA MUNICIPAL terá direito de
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
receber e utilizar os programas fontes, das interfaces e APIs, e demais componentes
da solução, como também de qualquer recurso desenvolvido pela CONTRATADA para
o pleno funcionamento do objeto deste instrumento. A CONTRATADA fica obrigada a
entregar todo o material relacionado aos programas fonte do sistema.

XI. A subcontratação será
possível mediante
aprovação,
Publique-se
na forma
da lei por escrito, da CÂMARA
Gustavo Ferreira de Souza
MUNICIPAL.

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

XII. A CONTRATADA deverá arcar com suas despesas com passagens, alimentação,
hospedagem e transporte relacionadas à execução do objeto, sendo vedado qualquer
reembolso além dos valores contratualmente previstos.

1

VI. Na ocorrência da hipótese do item V supra, fica extinto o contrato firmado entre
as partes. Neste caso fica a CÂMARA MUNICIPAL autorizada a utilizar os programasfonte, podendo proceder às modificações necessárias à continuidade dos serviços.
Nesse momento, será caracterizada a transferência de tecnologia relativa ao sistema
da CONTRATADA para a CÂMARA MUNICIPAL, observada a Lei n. 9.609/98.

XIV. A CONTRATADA deverá manter os serviços de atendimento ao usuário, via
internet ou via telefone em horário comercial, cinco dias na semana.
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XV. Os serviços de manutenção local, caso ocorram, deverão ser prestados em
horário comercial, cabendo à CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes a
sua perfeita execução.

VII. A CONTRATADA tem o direito de utilizar todos os métodos de construção,
projetos, sistemas e outras propriedades intelectuais protegidas ou não, necessárias à
completa implantação do sistema, estendendo tal direito à CÂMARA MUNICIPAL para
fins de subsequentes operações do sistema.

XVI. Toda a documentação produzida em decorrência dos serviços prestados será de
propriedade exclusiva da Câmara Municipal de Barbacena não podendo a
CONTRATADA utilizá-la sem sua prévia autorização, por escrito, sob pena de
responsabilização.

VIII. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, todo e qualquer ônus, custo
ou despesa com o pagamento de royalties, direitos autorais ou qualquer outro em
virtude do uso de processo sigiloso ou invenção, patenteada ou não, relativa a artigo,
dispositivo ou equipamento, métodos de construção, inclusive componentes

XVII. Os serviços de implantação dos sistemas serão executados nas dependências da
Câmara Municipal de Barbacena, localizada na Praça dos Andradas, 112, Centro –
Barbacena-MG.

desenvolvidos por terceiros, ou pela própria CONTRATADA, utilizados na
execução
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sistema, comprometendo-se a CONTRATADA a isentar a CÂMARA MUNICIPAL, seus
dirigentes, servidores ou prepostos, de responsabilidade de qualquer natureza ou
espécie com relação aos referidos ônus, custos e despesas, ainda que apurados ou
cobrados após o término do Contrato.

XVIII. Os serviços de reprocessamento, conversão e de customização serão iniciados
após pelo menos 2 (dois) dias úteis a contar da data de assinatura contratual e
mediante entrega pela CONTRATANTE dos elementos, informações e dados
necessários para sua execução, fornecido em meio eletrônico (TXT).

IX. A CÂMARA MUNICIPAL deverá ser ressarcida, pela CONTRATADA, integralmente,
por toda e qualquer perda ou dano que venha sofrer, mesmo em procedimento
judicial que o condene, em razão da violação de propriedade intelectual empregada
direta ou indiretamente na execução do sistema, ou na subsequente operação ou
manutenção.

CLÁUSULA NONA – Das Obrigações das Partes
I. A CONTRATANTE obriga-se a:
a) fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

CLÁUSULA OITAVA – Das Condições de Execução
I. O sistema licenciado deverá ser aderente às rotinas atuais da CÂMARA MUNICIPAL
II. O sistema licenciado e os serviços prestados pela CONTRATADA deverão estar de
acordo com as especificações técnicas, características, condições, objetivos
estabelecidos, prazos definidos e demais elementos informadores que integram o
Edital, Termo de Referência e seus Anexos.

b) assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da
CONTRATADA aos locais de trabalho;
c) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos
serviços, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la;

III. Para cada um dos módulos ou componentes da solução fornecida, o serviço de
instalação compreende as seguintes atividades, a serem executadas pelos técnicos da
CONTRATADA:
a) planejamento da instalação;

d) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste
Contrato;
e) disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela
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CONTRATADA;

b) instalação dos módulos ou componentes;
c) parametrização;

f) alocar pessoal qualificado para participação nas reuniões e acompanhamento dos
trabalhos;

d) testes unitários e integrados;
e) carga de dados oriundos de conversão ou migração dos sistemas já existentes;
f) geração de documentação de todas as etapas;

g) arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos
aditivos que venham a ser firmados;

IV. A implantação e a configuração dos ambientes tecnológicos e operacionais ficarão
a cargo da CONTRATADA, mediante acompanhamento de servidores designados pela
CÂMARA MUNICIPAL.

h) disponibilizar, para a execução dos serviços, ambiente apropriado (mesa, cadeira,
etc.);
i) disponibilizar microcomputador com acesso a internet e rede interna que atenda
aos requisitos de acesso ao sistema a ser fornecido;

V. Uma equipe da CONTRATADA deverá monitorar os níveis de utilização e
desempenho do sistema, recomendando ajustes nos parâmetros do ambiente
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sempre que necessário. Deverá, também, garantir a eliminação de erros
detectados
que prejudiquem o funcionamento do sistema e, também, atualizações de versões
decorrentes de alterações legais ou tecnológicas e/ou qualquer outra evolução no
produto padrão, oferecida espontâneamente pela contratada. As adequações
decorrentes de mudanças na legislação vigente deverão ser executadas, durante a
vigência deste instrumento, sem ônus para a CONTRATADA, de forma plena e
tempestiva, observando as obrigações e os prazos legais.

j) alocar equipe com pelo menos 1 (um) servidor por área envolvida, objetivando
prestar apoio ao trabalho da equipe da CONTRATADA.
l)Fazer as cópias de segurança dos dados, conforme orientação da CONTRATADA,
manter estas cópias em mídias em boas condições de uso e de segurança.
II. A CONTRATADA obriga-se a:

VI. Na conclusão da fase de implantação do sistema deverá ser apresentado, pela
CONTRATADA, um resumo executivo das atividades realizadas e dos resultados
alcançados durante o período de instalação.
VII. Os prazos e condições para a execução dos serviços serão os constantes no
Cronograma Físico de Implantação do Sistema ou àqueles informados pelo licitante

XIII. As alterações decorrentes de modificações legais ou de erros do sistema serão
realizadas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CÂMARA MUNICIPAL,
durante todo o período de vigência deste instrumento.

a) entregar os serviços/produto objeto deste Contrato dentro das condições
estabelecidas no Edital e neste instrumento, respeitando os prazos fixados;
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b) adquirir e fornecer todos os materiais necessários à realização dos trabalhos;

etc.);
i) disponibilizar microcomputador com acesso a internet e rede interna que atenda
aos requisitos de acesso ao sistema a ser fornecido;
j) alocar equipe com pelo menos 1 (um) servidor por área envolvida, objetivando
prestar apoio ao trabalho da equipe da CONTRATADA.
l)Fazer as cópias de segurança dos dados, conforme orientação da CONTRATADA,
manter estas cópias em mídias em boas condições de uso e de segurança.
II. A CONTRATADA obriga-se a:
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a) entregar os serviços/produto objeto deste Contrato dentro das condições
estabelecidas no Edital e neste instrumento, respeitando os prazos fixados;
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i)

encaminhar relatórios dos trabalhos toda vez que solicitar o gestor do contrato ou
setor por ele especificado;

j)

observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade, como
empresa legalmente habilitada na prestação dos serviços objeto deste Contrato;
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serviços.

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Reajuste dos Preços
O valor do contrato será reajustado após 01 (um) ano, a contar da data de sua
assinatura ou do último reajuste, tendo como base a variação do IGPM/FGV, ou na
ausência desse, outro índice substituto de igual teor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Dotação Orçamentária

k) observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente,
especialmente a indicada no preâmbulo deste Contrato, bem como as cláusulas
deste, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos
resultados obtidos, preservando a CÂMARA MUNICIPAL de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;
l)

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Exercício de 2021:
01.031.0047.2.188- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
3390.40- Serviço de Tecnologia Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos
quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos
serviços ou dos métodos empregados, imediatamente ou no prazo estabelecido pela
CÂMARA MUNICIPAL;

Parágrafo Único – A CÂMARA MUNICIPAL incluirá, em suas propostas orçamentárias
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para os exercícios subseqüentes, a previsão dos créditos necessários para o
pagamento da despesa.

m) manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar a CÂMARA MUNICIPAL, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a continuidade desta contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– Da Vigência
Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato.

n) coordenar, aparelhar e remunerar sua equipe técnica, de modo que a consecução do
objeto contratado se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos
serviços;

Parágrafo Único – Nos termos do previsto no inciso IV, do artigo 57, da Lei nº
8.666/93, o prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, por meio de Termo
Aditivo a ser firmado entre as partes, desde que os serviços estejam sendo prestados
dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que permaneçam favoráveis à
CÂMARA MUNICIPAL as condições contratuais e o valor cobrado.

o) cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e
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securitária, decorrentes das atividades contratadas;
p) executar os serviços contratados dentro do cronograma estabelecido e alocar
recursos para tal fim;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Alteração do Contrato
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº
8.666/93, desde que haja interesse da CÂMARA MUNICIPAL, com a apresentação das
devidas e adequadas justificativas.

q) indicar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, 1 (um)
preposto qualificado para representá-la perante a CÂMARA MUNICIPAL e para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, devendo este preposto responder
por todos os assuntos relativos ao Contrato;
r)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Rescisão Contratual

disponibilizar em sua equipe, responsável pelos trabalhos junto à CÂMARA
MUNICIPAL, técnicos devidamente qualificados, sendo que o dimensionamento desta
equipe deverá ser compatível com o trabalho de implantação a ser executado;

O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito da CÂMARA MUNICIPAL, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

s) dar tratamento reservado aos dados e informações obtidos durante a execução dos
trabalhos.
t)

VIII. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará a
CÂMARA MUNICIPAL, plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente
aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer
título, tempo ou forma.

II.

As soluções devem ser disponibilizadas através de armazenamento em nuvem.

Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

u) A CONTRATADA, após o encerramento do contrato mediante solicitação da
CONTRATANTE, poderá fornecer os dados processados durante o período de vigência
do referido contrato em formato TXT.

§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados,
assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Preço e da Forma de Pagamento

§2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização,
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, a CÂMARAPágina
MUNICIPAL
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responderá pelo preço dos serviços estipulado na Cláusula Nona, devido em face dos
trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues,
até a data da rescisão.

I. O valor total deste Contrato é R$ ______________, conforme proposta da
CONTRATADA apresentada no procedimento licitatório e a seguir discriminado:
II. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva
prestação dos serviços nas condições especificadas neste Contrato.
III. Os pagamentos serão efetuados pela CÂMARA MUNICIPAL até todo o dia 10 (dez)
de cada mês sendo prorrogado para o primeiro dia útil, caso o vencimento venha a
ocorrer nos sábados, domingos, dias santos ou ponto facultativo municipal, com
tolerância de 05(cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das Sanções
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A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não
mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato,
comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará suspenso de
participar em licitações no município de Barbacena por até 2 (dois) anos e, se for o
caso, declarado inidôneo para a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações
legais.
§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do

§2º - Cabe ao Controle Interno atestar a inspeção dos serviços prestados, que
ocorrerá concomitantemente à liquidação da despesa, que servirá como instrumento
de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais.

§2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização,
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, a CÂMARA MUNICIPAL
responderá pelo preço dos serviços estipulado na Cláusula Nona, devido em face dos
trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues,
até a data da rescisão.

§3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização deste Contrato pela CÂMARA MUNICIPAL, bem como permitir o acesso às
informações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das Sanções

§4º - O Controle Interno será o responsável por todo o relacionamento com a
CONTRATADA, não se responsabilizando a CÂMARA MUNICIPAL por contatos
realizados com setores ou pessoas não autorizados.

A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não
mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato,
comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará suspenso de
participar em licitações no município de Barbacena por até 2 (dois) anos e, se for o
caso, declarado inidôneo para a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
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Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
______________________________________
Ewerton José Duarte Horta Júnior
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena

face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior,
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado do pagamento devido pela CÂMARA MUNICIPAL. Se os valores não
forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.

1

___________________
EMPRESA VENCEDORA
___________________
EMPRESA VENCEDORA
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§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderãoPágina
ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Pagamento de Multas e Penalidades

Testemunha 1_______________

Testemunha 2_______________

Ass.:

Ass.:

____________________

Nome: ____________________
Testemunha 1_______________
CPF: _____________________
Ass.: ____________________

Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela
CÂMARA MUNICIPAL à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se
das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos
do art. 586 do Código de Processo Civil. Reveste-se das mesmas características
qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a
ser paga pela CÂMARA MUNICIPAL.

___________________

Nome: ___________________
Testemunha 2_______________
CPF:
___________________
Ass.:
___________________

Nome: ____________________
Nome: ___________________
ANEXO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N o___ / 2021
CPF: _____________________
CPF:
___________________
TERMO DE ACEITE DEFINITIVO REFERENTE À 1ª etapa: CONVERSÃO,
ACESSIBILIDADE E CONFERÊNCIA DA BASE DE DADOS PARA O NOVO SISTEMA.

§1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de
responsabilidade da CONTRATADA, a CÂMARA MUNICIPAL poderá reter parcelas de
pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples
comunicação escrita à CONTRATADA ou interpor medida judicial cabível.

Atesto que os serviços de Conversão de todos os dados existentes para a base
de dados do novo sistema, seguida de conferência, consistência e acessibilidade dos
dados e Capacitação da equipe técnica para assimilar, de forma correta, o novo
modelo de sistema a ser implantado e a metodologia desenvolvida foram executados
de maneira satisfatória, alcançando, portanto, os interesses da Administração
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buscados pelo Processo Administrativo nº 0........................................../2021.

§2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter
compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à
CÂMARA MUNICIPAL por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

Data e assinatura do Gestor do Contrato.
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TERMO DE ACEITE DEFINITIVO REFERENTE À 2ª etapa: INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da Vinculação Contratual
Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº
00060/2021, realizado na modalidade Pregão Presencial nº 0001/2021, que lhe deu
causa, exigindo-se para sua execução, rigorosa obediência ao instrumento
convocatório e seus anexos.

Atesto que o serviço de Instalação e configuração dos sistemas nas estações de
trabalho foi executado de maneira satisfatória, alcançando, portanto, os interesses da
Administração buscados pelo Processo Administrativo nº ................................./2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Da Legislação Aplicável

Data e assinatura do Gestor do Contrato.

Este Contrato está vinculado de forma irrestrita aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações no que tange à sua execução nos casos omissos no presente edital.

TERMO DE ACEITE DEFINITIVO REFERENTE À 3ª etapa: TREINAMENTO LOCAL DA
EQUIPE NO USO DO SOFTWARE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Da Publicação
Atesto que o serviço de treinamento local da equipe no uso do software foi
executado de maneira satisfatória, alcançando, portanto, os interesses da
Administração
buscados
pelo
Processo
Administrativo
nº.........................................../2021. Os treinamentos foram reconhecidos como
oficiais e apresentaram como resultado prático os conhecimentos adquiridos pelos
servidores da Câmara Municipal e a correta utilização do sistema para entrada de
Página
de 31
dados, consulta, processamento e emissão de relatórios. Os servidores
da 28
Câmara
Municipal estão aptos a utilizar os sistemas.

Página do
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O extrato deste Contrato será publicado em órgão de imprensa oficial vigente
município de Barbacena

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Do Acompanhamento e da Fiscalização
O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados pela
Controladoria Interna.
§1º - A controladora Interna, no uso de suas atribuições como fiscalizadora dos atos
da gestão, será a responsável pela verificação da legalidade, bem como do adequado
cumprimento da prestação dos serviços, objetos deste contrato.

Data e assinatura do Gestor do Contrato.
TERMO DE ACEITE DEFINITIVO REFERENTE À 4ª etapa: OPERACIONALIZAÇÃO DOS
SISTEMAS

§2º - Cabe ao Controle Interno atestar a inspeção dos serviços prestados, que
ocorrerá concomitantemente à liquidação da despesa, que servirá como instrumento
de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais.

Atesto que os serviços de Processamento dos novos dados implantados, de
operacionalização dos procedimentos do sistema e de utilização do sistema para
atender as rotinas e procedimentos de dados da Câmara Municipal de Barbacena,
atenderam de maneira satisfatória o último período apurado, alcançando, portanto,
os interesses da Administração buscados pelo Processo Administrativo
nº.............................................../2021.

§3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização deste Contrato pela CÂMARA MUNICIPAL, bem como permitir o acesso às
informações.
§4º - O Controle Interno será o responsável por todo o relacionamento com a
CONTRATADA, não se responsabilizando a CÂMARA MUNICIPAL por contatos
realizados com setores ou pessoas não autorizados.

Data e assinatura do Gestor do Contrato.

§5º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das
obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Do Foro
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