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                 CONTRATO Nº 06/2022. 

                 PROCESSO Nº 106/2021 

                 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 
PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

FELIX DO ARAGUAIA - MT, CELEBRADO COM A EMPRESA: EXCELENCIA CONTABILIDADE E 

GESTÃO PUBLICAM LTDA. 

 

I - Preâmbulo: 

Pelo presente instrumento de Contrato entre si celebram, O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida 

Araguaia nº 248 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.918.869/0001-08, neste ato legalmente representado pelo sua 

Gestora Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, residente nesta cidade, portadora do CPF n. º 

049.351.084-28 e da Carteira de Identidade n.º 53.204.353-4 SSP/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro 

lado a empresa EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICAM LTDA, CNPJ: 10.260.055/0001-94, Rua Ênio Carlos de Souza Vieira, 

nº 137, Bairro Consil, CEP: 78.048-415 – Cuiabá – Mato Grosso, TEL.: (65) 3359-7580, E-MAIL.: excelencia@egpi.com.br, de agora em diante 

denominada CONTRATADA, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado 

o seguinte: 

 

II - Da Fundamentação Legal: 

O presente Contrato decorre da Licitação modalidade Pregão Presencial Nº 046/2021 e tem sua fundamentação na 

Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, homologado pela Prefeita Municipal de 

São Felix do Araguaia - MT. 

 

III - Do Local e Data: 

Lavrado e assinado aos 22 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da Contratante. 

 

Cláusula Primeira - Do Objeto: 

1.1 - PREGAO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDO PARA 

TRABALHAR EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO EM PLATAFORMA WINDOWS COM MÓDULOS WEB (INTERNET), 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

MUNICIPAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO 

DA BASE DE DADOS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, E MANUTENÇÃO MENSAL QUE DEVERÃO 
AINDA ATENDER AS NECESSIDADES LEGAIS E AS NORMAS DE REMESSA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS AO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO 

ITEM 
CÓDIGO 

TCE. 
DESCRIÇÃO UNID. SEC. QTD. VALOR TOTAL 

mailto:excelencia@egpi.com.br
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1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

00024269 

Software Integrado de Gestão de Contabilidade 
composto de: 
- Módulo para Contabilidade Pública e Prestação de contas 
ao TCE/APLIC; 
- Módulo para elaboração, controle e gerenciamento 
do Orçamento (PPA-LDO- LOA); 

 - Módulo para gerenciamento da Tesouraria; 
 - Módulo para gerenciamento do estoque via internet; 
- Módulo para gerenciamento de compras/licitações 
de materiais e serviços com módulo via Browse 
(Navegador); 
 - Módulo para gerenciamento do Patrimônio via 
Browse (Navegador); 
 - Módulo para gerenciamento da Frota via Browse 

(Navegador); 
- Módulo para gerenciamento do Portal Transparência; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Licença 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Finan. 

7x12=84 
Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 111.300,00  

 
 

2 

 
 

376172-0 

Software Integrado para Gestão da Receita 
(Arrecadação Municipal) composto de módulos via 
Browse (Navegador): mobiliário, imobiliário, receitas 
diversas, ITBI, Cemitério, Água e Esgoto e NFE de 
Serviços. 

 
 

Licença 

 
 
Finan. 

3x12=36 
Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 47.700,00 

 
3 

 
 

0001774 

Software Integrado para Gestão de Recursos 
Humanos e Folha de Pagamento composto de 

módulos: emissão de Holerite via Browse 
(Navegador); 

 
 

Licença 

 
 

Adm. 3x12=36 
Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 47.700,00 

4 370612-5 

 
Software para Gestão de Pregão Eletrônico via 
Browse (Navegador); 

 
 

Licença 

 
 

Finan. 
 

 
 

1x12=12 Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 15.900,00 

 

5 296692-1 

 
Software para Gestão do Controle de Atendimento 
ao Cidadão (Ouvidoria) via Browse (Navegador); 

 
 

Licença 

 
 

Adm. 

 
 

1x12=12 Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 15.900,00 

 

6 218084-7 

 
Software para gestão de documentos (Protocolo) via 
Browse (Navegador);  

 
 

Licença 

 
 

Adm. 

 
 

1x12=12 Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 16.070,64 

7 00018182 

 
Software para Gestão de Comunicação, Documentos 
e Processos; 

 

 
 

Licença 

 
 

Adm. 

 
 

1x12=12 
Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 15.900,00 

8 218084-7 

 
 
Software para Gestão do Controle Interno; 
 

 
 

Licença 

 
 

Adm. 

 
 

1x12=12 
Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 15.900,00 

9 00037053 

 
Software para Gestão Integrada de Informações da 
Administração Pública; 

 
 

Licença 

 
 

Finan. 

 
 

1x12=12 Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 15.900,00 
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10 231673-0 

 
Software para Gestão Eletrônica de Documentos via 
Browse (Navegador); 

 
 

Licença 

 
 

Adm. 

 
 

1x12=12 
Unitário R$ 1.325,00 
Total R$ 15.900,00 

11 269941-9 

 

Serviços técnicos especializados de Instalação, 
configuração, transferência e importação dos 
cadastros necessários e implantação de saldos 
contábeis;  
 
 
 
 

 

 

 
 

Unid. 

 

 
 

Adm. 

 

 
 

1 
Unitário R$ 9.000,00 

Total R$ 9.000,00 

12 269941-9 

 

Serviços técnicos especializados de treinamento e 
capacitação dos servidores públicos (120 horas). 

 

 
Unid. 

 

 
Adm. 

 

 
1 Unitário R$ 6.000,00 

Total R$ 6.000,00 

 

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

Os serviços, objeto desta licitação, devem compreender os seguintes elementos: 

4.1 - Migração das informações em uso: 

4.1.1 - A conversão/migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em uso são de 

responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização dos mesmos pela Prefeitura Municipal; 

4.1.2 - Ao final dos serviços de conversão, servidor especialmente designado pela Prefeita Municipal fará testes visando à 

validação dos dados convertidos como condição essencial à liquidação e pagamento de tais serviços, sem prejuízo da aplicação 

de penalidades em caso de identificação futura de erros e incorreções; 

4.1.3 - O recebimento dos serviços, tratado no item anterior, se dará individualmente para cada base convertida, devendo ser 

obrigatoriamente ultimado com o acompanhamento do servidor especialmente designado para esta finalidade, sendo que tais 
procedimentos deverão ser formais e instrumentalizados; 

4.2 - Implantação (Configuração e parametrização): 

4.2.1 - Para cada um dos sistemas/módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de: instalação, 

configuração e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e 

habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela Prefeitura Municipal 

e ajuste nos cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente; 

4.2.2 - Acompanhamento dos usuários na sede da Prefeitura Municipal, na fase de implantação do objeto e pelo período de 30 

(trinta) dias após a conclusão dos serviços de implantação e treinamento; 

4.2.3 - Na implantação dos sistemas/módulos acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando couber, as seguintes etapas: 

a) Entrega, instalação e configuração e migração dos sistemas/módulos licitados; 

b) Customização dos sistemas/módulos; 
c) Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; 

d) Parametrização inicial de tabelas e cadastros; 

e) Estruturação de acesso e habilitações dos usuários; 

f) Ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 

4.2.4 - O recebimento dos serviços de implantação se dará mediante aceite formal e individual dos sistemas licitados, devendo 

ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de validação pelo secretário ou chefe de setor onde o sistema foi implantado, 

sendo que estes deverão ser formais e instrumentalizados em observância às exigências técnicas do Edital; 

4.2.5 - Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e que impliquem em 

modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados 

e documentados entre as partes; 

4.2.6 - A empresa Contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas e ou adulterações que por ventura venham a ocorrer 

nas informações da Contratante, quando estas estiverem sob sua responsabilidade; 
4.2.7 - A empresa Contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e informações do objeto da 

prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a ter conhecimento em decorrência da execução das 

atividades previstas no contrato, respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término 

do contrato; 

4.3 - Treinamento e Capacitação: 
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4.3.1 - A empresa Contratada efetuará o treinamento dos servidores públicos indicados pela Prefeitura Municipal que deverá ser 

realizado dentro do prazo de implantação, compreendendo o uso das funções do sistema pertencente a sua área de 

responsabilidade, conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas, uso das rotinas de segurança, rotinas de simulação e 

de processamento; 

4.3.2 - A empresa deverá ministrar treinamento em separado para os grupos de usuários de cada um dos módulos solicitados, ou 

conjunto de módulos. Poderá ser utilizada a sede da Contratante para realizar parte dos treinamentos, entretanto, todo o material 

didático é de responsabilidade da Contratada devendo ser fornecida na versão digital e impressa; 

4.3.3 - Deverão ser utilizados dados reais da Prefeitura Municipal, como uma cópia dos dados obtidos após a migração dos dados, 

para a realização do treinamento. 

4.4 - Suporte Técnico: 
4.4.1 - O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por técnico apto a prover o devido suporte ao sistema, com o 

objetivo de: 

4.4.1.1 - Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 

4.4.1.2 - Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia ou falha de 

equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança; 

4.4.1.3 - Treinamento dos usuários da Prefeitura Municipal na operação ou utilização do sistema em função de substituição de 

pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, entre outros; 

4.4.1.4 - Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a implantação e utilização dos 

mesmos, como: gerar/validar arquivos para órgãos governamentais, instituições bancárias, gráficas, tribunais de contas, auxílio 

na legislação, na contabilidade e na área de informática, entre outros; 

4.4.1.5 - Será aceito suporte ao software licitado acesso remoto mediante autorização prévia, sendo de responsabilidade da 

Contratada o sigilo e segurança das informações, devendo ser garantido atendimento para pedidos de suporte telefônico no 
horário comercial da Contratada de segunda a sexta-feira; 

4.4.1.6 - A Prefeitura Municipal fará a "Abertura de Chamados Técnicos" por telefone, e-mail exclusivo para o executivo ou 

área em sítio da web. Cada atendimento deverá ter associado um número único de protocolo, com registro de atendente, de data 

e hora da abertura da ocorrência, tempo para resolução, tipo de problema e classificação junto ao nível de serviço estabelecido 

junto a Contratante; 

4.4.1.7 - Para operacionalização do disposto anteriormente, a proponente deverá disponibilizar os números de telefone, endereços 

de correio eletrônico ou área em sítio da web voltado para a abertura dos chamados técnicos; 

4.4.1.8 - A Proponente deverá prover sistema de cópias de segurança (backup) dos dados de maneira programável (agendamento 

periódico), sem que seja necessária intervenção manual (como encerramento ou reinício dos sistemas ou do sistema gerenciador 

de banco de dados) para sua realização; 

4.4.1.9 - Prestar serviços de manutenção corretiva, destinados a sanar erros e defeitos de funcionamento dos sistemas 
informatizados, dentro do prazo conferido para o suporte técnico através do acordo de níveis de serviços; 

4.4.1.10 - O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal, mesmo quando for necessária a atualização, 

o translado e a estada de técnicos da Proponente ou qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do 

serviço; 

 

4.4.1.11 - O recebimento dos serviços de suporte técnico in loco se dará mediante liquidação, pelo setor competente, dos serviços 

indicados em documento próprio da proponente, que pormenorizadamente relate os serviços prestados e o tempo despendido 

para tanto. 

 

5 - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO: 

5.1 - O exercício da garantia para retorno de software à condição operacional da solução deverá ser realizado conforme critérios 

abaixo: 
5.1.1 - O atendimento deve ser prestado 08 (oito) horas por dia, no horário comercial da Contratada, de segunda a sexta-feira, 

excluindo os feriados, exceto para os chamados de atividades programadas e exceções; 

5.1.2 - Caso a Contratada não esteja instalada no município de São Felix do Araguaia - MT, deverá comunicar os feriados 

específicos do seu município com antecedência de 3 dias úteis, e deverá ainda manter telefone de emergência para casos de pane 

que dependam de atendimento imediato. A comunicação deverá ser feita a todos os fiscais do contrato; 

5.1.3 - A Contratada deverá manter um sistema de suporte onde seja possível o registro de todos os chamados realizados pela 

Contratante para esclarecimento de dúvidas ou comunicação de problemas que venham a surgir na utilização do sistema; 

5.1.4 - O sistema de chamados deverá permitir o cadastro ilimitado de usuários da Contratante, atribuindo login e senha individual 

para cada usuário; 

5.1.5 - O Sistema deve permitir que o cadastro do chamado seja feito tanto pela Contratante como pela Contratada; 

5.1.6 - O sistema deverá registrar o horário exato em que o chamado foi aberto, assim como o usuário e horário de cada 
movimentação. Deverá ainda permitir que a Contratante faça comentários e anexe arquivos ao chamado; 
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5.1.7 - No prazo de uma hora o chamado deverá ser recebido por técnico com experiência no assunto e comentado de forma clara 

e detalhada de como se dará a solução. Incluindo o prazo estimado para resolução do chamado; 

5.1.8 - Para casos em que a solução do chamado só será resolvida com liberação de nova versão deverá ser informada a data 

exata da atualização; 

5.1.9 - Para solução dos problemas deverá ser seguido prazo de acordo com a tabela 1. De forma alguma serão aceitos 

comentários vagos ou evasivos sobre a solução dos chamados; 

5.1.10 - Os chamados só poderão ser fechados de comum acordo entre Contratada e Contratante; 

5.1.11 - A existência do sistema de chamados não desobriga a Contratada a manter central de atendimento telefônico para prestar 

suporte a Contratante; 

5.1.12 - Para tentativas frustradas de atendimento telefônico, a Contratada terá o prazo de uma hora para retornar à ligação; 
5.1.13 - O atendimento aos chamados para o exercício da garantia deverá obedecer à classificação apresentada na Tabela 1 

quanto ao nível de severidade; 

5.1.14 - Os chamados deverão ter critérios de prioridade, sendo que para os chamados de severidade alta, critica e altamente 

crítica, uma vez iniciado o atendimento, este deve prosseguir ininterruptamente, inclusive fora do horário comercial, até que 

tenha sido concluída ou estabelecida solução de contorno que permita retornar a solução ao estado normal de utilização; 

5.1.15 - Os chamados poderão ter sua severidade alterada a qualquer tempo, a critério da Contratante, considerando alterações 

das condições de impacto no negócio ou a conveniência da Administração; 

5.1.16 - Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo iniciada contagem do tempo de atendimento a 

partir do horário de acionamento; 

5.2 - A Contratada deverá fornecer informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria; 

5.3 - A garantia da solução, bem como da atualização dos softwares e patches se dará durante a vigência do contrato, a partir do 

recebimento definitivo da Contratante; 
5.4 - A cada nova versão instalada, a Contratada deverá apresentar as novas funcionalidades de acordo com a solicitação da 

Contratante, sem ônus adicional; 

5.5 - A Contratada deve entregar um cronograma de manutenção preventiva para aprovação da Contratante; 

5.6 - A Contratada deverá entregar, a cada intervenção preventiva realizada, relatório técnico contendo os procedimentos 

executados; 

5.7 - Nas intervenções preventivas ou corretivas, em que haja risco de indisponibilidade total ou parcial, a Contratante deverá 

ser previamente notificada para que se proceda a aprovação e o agendamento da operação em horário conveniente à Contratante; 

5.8 - Deve fornecer orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação dos mesmos; 

5.9 - Nos casos de problemas não documentados, os registros enviados pela Contratante (tais como: impressões de tela, 

mensagens de erro e logs) devem ser encaminhadas ao responsável técnico, a fim de que sejam fornecidas as devidas correções; 

5.10 - Uma vez iniciada a prestação dos serviços, os mesmos ficarão em funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 07 (sete) dias por semana, observados os parâmetros de disponibilidade mínimos previstos no Acordo de Níveis de 

Serviço deste Termo de Referência; 

5.11 - Durante a execução contratual, o Acordo de Nível de Serviço - ANS poderá sofrer alterações ou a renegociação dos níveis 

de serviços preestabelecidos neste Termo de Referência, desde que seja tecnicamente justificada, não implique em acréscimo ou 

dedução do valor contratual do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo art. 65, 1º, da Lei 8.666/1993, e não configure 

descaracterização do objeto contratado. 

 

6 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: 

6.1 - Os softwares de gestão pública deverão atender aos seguintes requisitos técnicos, sob pena de desclassificação: 

6.1.1 - Propiciar que os diversos setores da entidade usuária possam manter e consultar as mesmas tabelas (usuários, ruas, bancos, 

contas contábeis, pessoas e outras), tornando-as de uso comum (uso compartilhado), evitando a duplicidade de tabelas com 

conteúdo similares em diferentes setores de cada entidade, respeitadas as permissões e acessos definidos para cada usuário; 
6.1.2 - Funcionar em servidor dedicado com mais de um processador, que utilize o sistema operacional Windows ou Linux, sem 

restrição de número de usuários simultâneos; 

6.1.3 - As funcionalidades podem ser executadas em ambiente Desktop ou ambiente WEB, para operação através da internet em 

navegadores Firefox, Chrome e Internet Explorer utilizando os recursos mais modernos disponíveis; 

6.1.4 - Ser multiusuário; 

6.1.5 - Permitir que o usuário possa abrir/visualizar várias telas simultaneamente dentro do mesmo módulo; 

6.1.6 - Possibilitar o registro de usuários e a definição de suas permissões e acessos individualizáveis em nível de programa, 

inclusive com definição de poderes incluir, alterar, consultar e/ ou excluir informações; 

6.1.7 - Possibilitar em todas as telas nível de permissão para salvar e excluir com "Dupla Custódia", onde um usuário supervisor 

deverá autorizar a ação através de senha; 

6.1.8 - Propiciar a identificação das principais operações de manutenção de informações realizadas por cada usuário, com clara 
identificação da função executada, data e hora de operação; 
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6.1.9 - Permitir a sua operabilidade com ou sem uso do mouse (habilitação das teclas "enter" ou "tab"), nas telas de cadastro, 

processos, relatórios, e etc.; 

6.1.10 - Possuir total aderência à legislação federal, estadual e municipal, exigindo-se do fornecedor compromisso de imediata 

adequação no caso de possíveis alterações da norma; 

6.1.11 - Possibilitar e garantir a limpeza de todos os dados relacionados aos dados eliminados (dados possíveis de exclusão 

pelo sistema), preservando a consistência e a integridade relacional dos dados restantes; 

6.1.12 - Possibilitar a liberação de acesso ao programa individualmente ou para conjunto de programas de todo o software e 

relativamente a todas as áreas considerando-se as permissões e acessos a serem atribuídas a cada usuário; 

6.1.13 - Possibilitar que o usuário acesse as funcionalidades permitidas a partir de qualquer terminal da rede; 

6.1.14 - Propiciar exportação de relatórios para os padrões “pdf’, “txt”, “word”, doc, xls, “html”, “xhtml”, “rtf”, “jpeg”, “gif”, 
“png” e “pdf-A”; 

6.1.15 - Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas aplicativos com os usuários; 

6.1.16 - Garantir a possibilidade de auditoria dos dados; 

6.2 - O sistema gerenciador de banco de dados deverá ser: 

6.2.1 - Voltado para qualquer tipo de aplicação seja página simples web ou sistema administrativo completo; 

6.2.2 - Permitir transações concorrentes; 

6.2.3 - Sem limites de quantidade de usuários. 

 

7 - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO SOFTWARE POR ÁREA DE APLICAÇÃO: 

 

Os proponentes não precisam possuir programas com os nomes indicados, nem distribuídos na forma abaixo especificada, 

entretanto, os programas ou módulos apresentados pelo proponente deverão atender todas as exigências especificadas nos itens 
que compõem esta parte. 

 

7.1. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE PUBLICA E APLIC. 

7.1.1 Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira. 

7.1.2 Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento ou documento 

equivalente definido pela entidade publica para a liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação 

de pagamentos. 

7.1.3 Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passiveis de complementação ou anulação parcial ou total, e que 

os empenhos ordinários sejam passiveis de anulação parcial ou total. 

7.1.4 Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das informações relativas ao processo licitatório, fonte 
de recursos, detalhamento da fonte de recursos, numero da obra, convenio e o respectivo contrato. 

7.1.5 Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao MANAD Manual 

Normativo de Arquivos Digitais, permitindo assim o envio de informações para o INSS. 

7.1.6 Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos. 

7.1.7 Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade. 

7.1.8 Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o seu complemento, anulação e baixa através 

da emissão do empenho. 

7.1.9 Permitir a contabilização de registros no sistema compensado de forma concomitante aos movimentos efetuados na 

execução orçamentária. 

7.1.10 Permitir a emissão de etiquetas de empenhos. 

7.1.11 Utilizar no sistema o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE/MT, sem a necessidade de vinculações com Planos 

de Contas paralelos, evitando assim a possibilidade de erros na vinculação. 

7.1.12 Facilitar a classificação contábil, filtrando através do elemento e subelemento as devidas Contas Contábeis do 

Plano do TCE/MT. 

7.1.13 Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem de pagamento, etc.) sejam 

impressas de uma só vez através de uma fila de impressão. 

7.1.14 Permitir a alterações das datas de vencimento dos empenhos visualizando a data atual e a nova data de vencimento 

sem a necessidade de efetuar o estorno das liquidações do empenho. 

7.1.15 Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas. 

7.1.16 Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis. 

7.1.17 Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. 

7.1.18 Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem. 
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7.1.19 Permitir a ré apropriação de custos a qualquer momento. 

7.1.20 Permitir a Informação de retenções na emissão ou liquidação do empenho. 

7.1.21 Permitir a contabilização de retenções na liquidação ou pagamento do empenho. 

7.1.22 Não permitir que uma liquidação seja finalizada sem a Informação da data de vencimento. 

7.1.23 Permitir a utilização de sub - empenhos para empenhos globais ou estimativos. 

7.1.24 Permitir inserção da chave de acesso da NF-E e NFS-e, através de leitor de código de barras, facilitando o 

cadastramento de documentos fiscais obrigatórios no APLIC, durante a liquidação da nota de empenho. 

7.1.25 Permitir a montagem das contas a pagar de forma automática e não automática (na emissão ou liquidação do 

empenho). 

7.1.26 Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o formato da impressão com os 

modelos da entidade. 

7.1.27 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. 

7.1.28 Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subvenções, auxílios contribuintes e convênios, 

devendo o sistema emitir empenhos para os repasses de recursos antecipados. 

7.1.29 Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a um determinado valor ou a uma 

quantidade limite de repasses, de forma parametrizável para os adiantamentos de viagens, adiantamentos para suprimentos de 

fundos e demais recursos antecipados. 

7.1.30 Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de dias para a prestação de contas, 

podendo esta limitação ser de forma informativa ou restritiva. 

7.1.31 Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de recurso antecipado caso o mesmo 

tenha prestação de contas pendentes com a contabilidade. 

7.1.32 Emitir documento de prestação de contas no momento do pagamento de empenhos de recursos antecipados. 

7.1.33 Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da prestação de contas do recurso antecipado. 

7.1.34 Emitir relatório que contenham os recursos antecipados concedidos, em atraso e pendentes, ordenando os mesmos 

por tipo de recursos antecipados, credor ou data limite da prestação de contas. 

7.1.35 Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração e apropriação do resultado, 

não permitindo lançamentos nos meses já encerrados. 

7.1.36 Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no ultimo nível de desdobramento do Plano de Contas 

do TCE/MT. 

7.1.37 Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas do TCE/MT, dos eventos contábeis, e de seus 

roteiros contábeis de acordo com as atualizações do respectivo Tribunal de Contas. 

7.1.38 Permitir que se defina quando determinada retenção efetuada deve ser recolhida, podendo esta data ser um dia do 

mês subsequente ou uma quantidade de dias uteis ou corridos contados a partir da efetiva retenção. 

7.1.39 Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua execução. 

7.1.40 Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem ate o seu recolhimento, possibilitando ao 
usuário saber em qual documento e data foi recolhida qualquer retenção, permitindo assim a sua rastreabilidade. 

7.1.41 Permitir, no momento da emissão do documento extra, informar os empenhos orçamentários que tiveram retenções 

e que originaram o documento extra. 

7.1.42 Permitir o relacionamento dos empenhos de restos a pagar que estão vinculados a Educação, Saúde, Precatória e 

identificar se os mesmos foram inscritos com ou sem disponibilidade financeira. 

7.1.43 Permitir a alteração do documento de pagamento dos empenhos sem a necessidade de efetuar do pagamento. 

7.1.44 Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” as notas de empenhos para posterior 

consulta. 

7.1.45 Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para determinados usuários. 

7.1.46 Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes dos sistemas de arrecadação, gestão de pessoal, 

patrimônio publico, licitações e contratos.  

 

7.1.47 Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com os métodos de depreciação 

definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil e valor residual para cada um dos bens. 

7.1.48 Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens patrimoniais de acordo com o processo 

de reavaliação efetuado no sistema de patrimônio. 

7.1.49 Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos bens patrimoniais. 
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7.1.50 Permitir a exportação, na base de dados da prefeitura, de dados cadastrais para as demais unidades gestoras 

descentralizadas do município. 

7.1.51 Permitir a importação de dados cadastrais nas unidades gestoras descentralizadas do município a partir das 

informações geradas pela prefeitura. 

7.1.52 Permitir a importação, na base de dados da prefeitura, do movimento contábil das unidades gestoras 

descentralizadas do município, permitindo assim a consolidação das contas publica do município. 

7.1.53 Permitir a importação, na base de dados da prefeitura, do movimento contábil das unidades gestoras 

descentralizadas do município, permitindo assim a consolidação das contas publica do município. 

7.1.54 Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de 
acordo com a legislação, e que posteriormente possam ser liquidados, pagos ou cancelados no exercício seguinte. 

7.1.55 Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento 

contábil do exercício anterior, atualizando e mantendo a consistência dos dados entre os exercícios. 

7.1.56 Possibilitar a transferência automática das conciliações bancaria do exercício para o exercício seguinte. 

7.1.57 Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para o exercício seguinte. 

7.1.58 Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver sido realizada de modo que os 

saldos já implantados sejam substituídos. 

7.1.59 Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996. 

7.1.60 Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996. 

7.1.61 Emitir o Relatório de Liberação de Recursos, conforme Lei 9.452/1997 

7.1.62 Emitir relatório contendo os dados da Educação para preenchimento do SIOPE 

7.1.63 Emitir relatório contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS 

7.1.64 Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas que compõe a base de calculo, o 

percentual de contribuição e o valor apurado. 

7.1.65 Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas no artigo 29-A da Constitui9ao Federal 

de 1988. 

7.1.66 Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, conforme Lei 9394/96 (LDB), que 

demonstre as receitas que compõem a base de calculo, o percentual de vinculação, o valor arrecadado no período e o valor do 

repasse. 

7.1.67 Permitir a geração em formato “HTML” das informações relativas a prestação de contas de acordo com a Lei 

9.755/98 

7.1.68 Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras definidas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

7.1.69 Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da Administração direta, autarquia e 

fundacional, exigidos pela Lei N° 4320/64 e suas atualizações: 

• Anexo 1 - da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; 

• Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias 

econômicas; 

• Anexo 6 - Programa de Trabalho; 

• Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (adequado ao 

disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); 

• Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme o vinculo com os 

Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); 

• Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na portaria 42/99 do 

Ministério do Orçamento e Gestão). 

• Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 

• Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 

• Anexo 12 - Balanço Orçamentário; 

• Anexo 13 - Balanço Financeiro; 

• Anexo 14 - Balanço Patrimonial; 

• Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais 

• Anexo 16 - Demonstração da Divida Fundada Interna; 
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• Anexo 17 - Demonstração da Divida Flutuante. Emitir o Informe de Rendimentos Anual para os prestadores 

de serviços que tiveram retenção de impostos, conforme regras definidas pela Secretaria da Receita Federal. 

7.1.70 Permitir a criação de relatórios gerenciais. 

7.1.71 Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de Recursos ou Detalhamento da Fonte, e ainda, 

valores específicos relacionados a Saúde, Educação e Precatórios para utilização na emissão de demonstrativos. 

7.1.72 Possibilitar a definição de um nível contábil ou uma categoria econômica especifica, para a composição de um 

valor que será impresso em um demonstrativo. Permitir a impressão de demonstrativos com valores em milhares e em milhões 

de reais. 

7.1.73 Impressão de demonstrativos com valores em milhares e em milhões de reais. 

7.1.74 Permitir a criação de relatórios a partir de planilhas eletrônicas criadas pelo usuário. 

7.1.75 Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente no banco de dados do sistema. 

7.1.76 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (Administração direta e indireta), conforme 

exigido pela Lei 4.320/64 e suas atualizações. 

7.1.77 Emitir todos os anexos de Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da Administração direta, autarquia e 

fundacional, exigidos pela Lei N° 4.320/64 e suas atualizações: 

• Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; 

• Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias 
econômicas; 

• Anexo 6 - Programa de Trabalho; 

• Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (adequado ao 

disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); 

• Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme o vinculo com os 

Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); 

• Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na portaria 42/99 do 

Ministério do Orçamento e Gestão). 

• Emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Lei 4.320/64, atendendo ao inciso III do Artigo 50 da 

Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

• Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 

• Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 

• Anexo 12 - Balanço Orçamentário; 

• Anexo 13 - Balanço Financeiro; 

• Anexo 14 - Balanço Patrimonial; 

• Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ajustado também as exigências do Artigo 53, parágrafo 

1, inciso III da Lei complementar 101/2000 (LRF). 

7.1.78 Emitir relatórios conforme Resolução do Senado Federal 78/98 com a Síntese da Execução Orçamentária, 

compreendendo os Anexos 16 e 17 da Lei 4.320/64 e suas atualizações: 

• Anexo 16 - Demonstração da Divida Fundada Interna; 

• Anexo 17 - Demonstração da Divida Flutuante. 

7.1.79 Emitir relatório e gerar arquivos para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, 

com as seguintes informações: 

• Receitas Municipais: SIOPS; 

• Despesas Municipais: Saúde por Subfunção, Saúde por Categoria Econômica, Saneamento por Categoria e 

Resumo. 

7.1.80 Emitir relatório e gerar arquivos para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - 

SIOPE, com as seguintes informações: 

• Quadro Resumo das Despesas; 

• Quadro Consolidado de Despesas; 

• Demonstrativo da Função Educação. 

7.1.81 Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciária, conforme layout definido no Manual Normativo de 

Arquivos Digitais - MANAD. 

7.1.82 Gerar arquivos para prestação de contas aos Tribunais de Contas. 
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7.1.83 Possuir Integração com o sistema de contabilidade publica. 

7.1.84 Emitir todos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade, conforme modelos 

definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

7.1.85 Emitir todos os Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade, conforme modelos definidos pela 

Secretaria do Tesouro Nacional. 

7.1.86 Emitir relatório e preencher a planilha importada do SICONFI Anual. 

7.1.87 Emitir relatório e preencher a planilha importada do SICONFI Período Bimestral, Semestral e quadrimestral. 

7.1.88 Emitir relatórios de conferencia das informações mensais relativas aos Gastos com Pessoal, Educação, Saúde e 

FUNDEB. 

7.1.89 As atualizações do software nas estações/terminais devem ser automáticas ao inicializar o sistema. 

7.1.90 Integração com o sistema de Folha de Pagamento, permitindo a incorporação da despesa de pessoal orçamentária 

e extra orçamentaria, tendo possibilidade de visualização e impressão para conferencia das informações incorporadas. 

7.1.91 Geração de notificação de liberação de Recursos Federais, conforme Lei 9.452/97, para envio ao Legislativo 

Municipal, com possibilidade de envio via e-mail. 

7.1.92 Controle dos Projetos de Lei e Decretos de alteração de Dotação Orçamentária, permitindo o controle do 

percentual autorizado pela Lei Orçamentária Anual. 

7.1.93 Permitir controle na ficha orçamentária e extra orçamentária, possibilitando ter mais de um código de aplicação e 
fonte recurso, possibilitando vincular mais de um código de aplicação, facilitando o gerenciamento de prestação de contas. 

7.1.94 Permitir o controle de pagamento de empenhos de mais de uma fonte de recurso e código de aplicação e fonte 

recurso. 

7.1.95 Permitir controlar o registro de receita onde a mesma recebe mais de um recurso financeiro de aplicações e fonte 

de recursos, gerenciando os saldos, facilitando a apuração de resultados financeiros. 

7.1.96 Permite controlar os registros financeiros das contas bancarias, transferências bancarias e de entidades com mais 

de uma aplicação e fonte de recursos; 

7.1.97 As validações devem ser atualizadas imediatamente após publicação de alterações do layout APLIC-TCE/MT; 

7.1.98 Geração de forma automática dos dados em formato XML para o Tribunal de Contas conforme layout e instrução 

normativa disponível no site do TCE-MT referente à Ferramenta de Auditoria Publica Informatizada-APLIC, da qual devera 
consolidar todas as informações requeridas, cruzando as informações e expedindo ocorrências para serem corrigidas nos 

Softwares de origem e validadas posteriormente; 

7.1.99 Possuir alertas das inconsistências das informações geradas, demonstrando através de relatório as inconsistências 

e indicara a tabela xml, o erro e solução a ser tomada; 

7.1.100 Gerar e validar os quatro tipos de carga de envio sendo: Peças de Planejamento (LOA, LDO, PPA); 

7.1.101 Gerar e validar a carga de inicial; 

7.1.102 Gerar e validar as cargas de mensais; 

7.1.103 Gerar e validar as cargas de envio imediatos mensais compreendendo os: Arquivos Tempestivos de Concursos 

Públicos, Arquivos Tempestivos de Processos Seletivos; 

7.1.104 Possuir integração com todos os Softwares de Gestão Publica para importação dos dados conforme layout 

atualizado APLIC TCE-MT; 

7.1.105 Possuir pre-validação igual ou semelhante as regras de validação do Portal das Unidades Gestoras (PUG) TCE-

MT. De forma temporária para Auditoria dos dados lançados em todos os departamentos da U.G; 

7.1.106 Oferecer recurso para reabertura de competências enviadas anteriormente ao TCE/MT, bem como registrar 
através de log, todas as reaberturas; 

7.1.107 Possibilitar ao usuário fazer a validação dos arquivos a qualquer momento, podendo após verificação de 

possíveis erros, encaminhar relatórios aos setores competentes para efetiva correção ou Lançamento de dados inconsistentes; 

7.1.108 Emitir balancete com o Plano de Contas do TCE/MT a fim de conferir e verificar os débitos, créditos e saldo 

anterior; 

7.1.109 Permitir a visualização de arquivos XML sem que seja necessária sua importação para as tabelas temporárias de 

auditoria; 

7.1.110 Permitir a atualização de tabelas internas do Sistema com dados atualizados da Ferramenta APLIC TCE-MT; 

7.1.111 Permitir emissão de todos os anexos da triagem TCE-MT; 

7.1.112 As atualizações do software nas estações/terminais devem ser automáticas ao inicializar o sistema. 
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7.2. SOFTWARE PARA GESTAO DA RECEITA (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) E EXECUCAO FISCAL 

COM MODULOS VIA BROWSE (NAVEGADOR); 

7.2.1 Possibilitar diversos tipos de Lançamento e controlar, de forma segura, os Tributos Municipais, tais como: Imposto Predial 

e Territorial Urbano, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos, Taxa de 

Serviços Urbanos (Iluminação Publica Coleta de Lixo, Limpeza Publica Conservação de Vias, etc.); 

7.2.2 Taxa de Licença, fiscalização e Funcionamento, Taxa de Conservação de Estradas Municipais, Alvará, dentre outros; 

7.2.3 Possuir controle de usuários e de LOG avançados, onde o sistema armazena todas as operações feitas por todos os 

usuários; 

7.2.4 Todos os relatórios devem ser abertos, permitindo ao usuário alterações de layout de qualquer impressão como Guias 

de Recolhimento, Certidões, Alvarás, Petições Judiciais, Extratos de Lançamento, etc.; 

7.2.5 Todas as guias de recolhimento emitidas devem obedecer aos padrões FEBRABAN, agilizando o processo de 

Arrecadação em qualquer praça da rede bancaria conveniada, bem como no processo de liquidação e baixa de pagamentos, 

através de arquivos de retorno magnéticos; 

7.2.6 O sistema devera conter controle dos impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos 

os imóveis edificados e não edificados para Lançamento, gravação o do histórico das alterações cadastrais, impressão de 

relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para analise; 

7.2.7 O sistema devera conter controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de 

tomadores e prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização; 

7.2.8 O sistema devera conter cadastro de propriedades rurais, emissão de guias de recolhimento referentes a Conservação de 

estradas, de acordo com o índice de utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

7.2.9 O sistema devera controlar todos os tipos de receitas, as chamadas receitas diversas, e possuir um sistema de definição 

de valores flexível, visando uma fácil montagem das formulas de cálculos e controle de infrações; 

7.2.10 O sistema devera controlar dividas pagamentos, parcelamentos e ré parcelamentos; 

7.2.11 Devera emitir relatórios gerenciais, balancetes e gráficos, bem como realizar todo o controle da divida ativa, sem 

perda dos históricos; 

7.2.12 Realizar a integração entre a Prefeitura e a rede bancaria ou qualquer outra rede de recebimentos e também controlar 
contratos de debito automático e a emissão de relatórios; 

7.2.13 Realizar a integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as informações e 

serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios; 

7.2.14 Controlar, de forma rápida e eficiente, os recebimentos de guias e carne, efetuando a baixa dos mesmos em tempo 

real no financeiro, bem como controlar, ainda, a abertura e fechamento e as autenticações; 

7.2.15 Controlar as execuções judiciais, honorários advocatícios, custas processuais e, ainda, toda a tramitação dos 

processos; 

7.2.16 Devera possuir, também, a emissão de certidões e Petições; 

7.2.17 Possibilitar carregar as receitas arrecadadas pelo sistema de Arrecadação diretamente para a movimentação de 

receita do sistema de contabilidade, sem auxilio de arquivo. Desde que seja feito o fechamento do dia no sistema de Arrecadação; 

7.2.18 Permitir consultar divida do fornecedor no ato do empenho pela pesquisa do fornecedor ou ao sair do código do 

fornecedor e o cadastro do fornecedor for localizado no sistema de arrecadação pelo CNPJ ou CPF, caso o fornecedor possuir 

divida no sistema de arrecadação perguntar se deseja visualizar a divida, mostrando as dividas em aberto no ato do empenho; 

7.2.19 Gerar a guia de receita de ISS e já efetuar seu pagamento no sistema de arrecadação, no ato do pagamento do 

empenho com retenção de ISS; 

7.2.20 Permitir configuração para a contabilização das receitas automática ou através de arquivo txt; 

7.2.21 Programa devera disponibilizar na internet, alguns serviços mobiliários, imobiliários e rurais como: Consulta de 

Informações cadastrais, Emissão de Certidões, Controle de Autenticidade das Certidões emitidas, ITBI, Consulta de Dividas, 

emissão de alvará, e geração de guias para recolhimento, impressão de carne de IPTU, visualização de débitos em aberto e 

emissão de boleto dos mesmos, de modo ágil e direto, possibilitando a economia de recursos e ganho de tempo de atendimento 

ao Contribuinte; 

7.2.22 Possibilitar de forma parametrizada, a sua adaptação integral ao estabelecido pelo Código Tributário Municipal, 

bem como por qualquer outro conjunto de leis ou normativas em vigor, de qualquer nível, que estejam no contexto de atuação 

da solução todos os módulos deveram funcionar em um só banco de dados; 

7.2.23 Possuir o conceito de cadastro consolidado das informações municipais (Cadastro Único ou Geral), com 

identificação unificada do cidadão/contribuinte; 

7.2.24 Permitir a formatação e/ou personalização do layout de todos os documentos oficiais, gerados pelo sistema, tais 
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como: guias de recolhimento, certidões, notificações de lançamento, comprovantes de quitação, documentos integrantes do 

Processo Administrativo Tributário (PAT), Alvarás, Taxas de Localização e Licença, permitindo minimamente a seleção de 

campos integrantes, a sua disposição dentro dos documentos e os objetos que integrarão o layout padrão; 

7.2.25 Permitir a emissão em segunda via de todos os documentos oficiais; 

7.2.26 Permitir calculo automáticos do IPTU para todos os imóveis ou para um só imóvel antes de calcula podendo projeta 
o calculo para conferencias de lançamento; 

7.2.27 Permitir o cadastramento de ruas, bairros, bancos, seções, loteamentos, condomínios, desmembramentos, 

contribuintes, edifícios; taxas, planta de valores, atividades, moedas, impostos, e as mensagens de carnes de IPTU; 

7.2.28 Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem como o controle de mudanças de 

moeda; 

7.2.29 Gerenciar todo conjunto de formulas relativas ao calculo dos tributos controlados pelo sistema, de forma 

parametrizada; 

7.2.30 Possuir rotinas parametrizáveis de cálculos gerais, parciais e individualizados, dos valores inerentes a obrigação 

principal e acréscimos legais, com destaque para cada item, aplicável a quaisquer tributos e/ou receitas derivadas; 

7.2.31 Gerenciar o calendário de dias uteis por exercício; 

7.2.32 Gerenciar as datas de vencimentos de tributos por exercício; 

7.2.33 Permitir a emissão de documentos oficiais, comprovantes de quitação de débitos de qualquer natureza; 

7.2.34 Permitir a emissão do edital de convocação para ciência de Notificação de Lançamento; 

7.2.35 Permitir que a emissão do documento de Notificação do Lançamento seja feita em conjunto com a Guia de 

Recolhimento dos Tributos, em um único documento, quando em cota única; 

7.2.36 Permitir a emissão de todas as Guias de Recolhimento de Tributos controlados pelo sistema; 

7.2.37 Gerenciar as operações de isenções, não incidências, imunidades, reduções de alíquota e de bases de calculo, para 

qualquer tributo e/ou receitas derivadas, possibilitando a emissão do relatório de conformidade; 

7.2.38 Gerenciar as operações da situação cadastral mobiliaria e imobiliária, tais como: ativos, inativos, baixados, dentre 

outras situações; 

7.2.39 Gerenciar as operações de estornos, cancelamentos, pagamentos, extinção, exclusão, parcelamentos, isenções, 

suspensões do credito tributário e lançamentos de qualquer natureza; 

7.2.40 Permitir a emissão das Guias de Recolhimento com incorporação de códigos de barra, padrão CNAB/FEBRABAN, 

para recebimento das mesmas pelas instituições financeiras arrecadadoras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional; 

7.2.41 Gerenciar a devolução de correspondência, em Função da não localização do contribuinte/destinatário; 

7.2.42 Permitir a cobrança de tributos e/ou receitas derivadas, através de debito automático em conta corrente, no 

domicilio bancário autorizado pelo contribuinte; 

7.2.43 Gerenciar o recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas e classificar os dados da arrecadação, através da 

leitura de arquivos de dados em formato digital com layout pré- determinado, disponível a Licitante Vencedora; 

7.2.44 Possuir rotina para auditoria dos valores recolhidos pelas instituições financeiras arrecadadoras e repassados ao 

Tesouro Municipal, acusando minimamente, discrepâncias nos valores devidos e prazos de repasse; 

7.2.45 Possuir rotina para conciliação manual dos documentos da arrecadação, a ser empregada nas situações em que não 
seja possível a conciliação automática dos mesmos através do sistema; 

7.2.46 A rotina que permita a Integração mediante exportação de dados, para o sistema contábil/financeiro do município, 

devera ser feita sem intervenção de usuário, gerando automaticamente os lançamentos contábeis de receita arrecadada e 

classificada, sem que haja a necessidade de redigitarão; 

7.2.47 Possuir emissão de etiquetas, permitindo inclusive a parametrização da distribuição de seu conteúdo dentro do 

corpo da etiqueta; 

7.2.48 Gerar na conta corrente do contribuinte, de forma consolidada, todos os lançamentos efetuados, com os respectivos 

valores, datas de vencimento e pagamento, mesmo aqueles advindos de exercícios anteriores, informando em que fase da 

cobrança o debito se enquadra (em cobrança ou em divida ativa), permitindo a consulta parametrizada de extratos da posição 

financeira, destacando os acréscimos legais dos valores principais; 

7.2.49 Nos extratos de posição financeira do contribuinte, que seja proprietário de mais de um imóvel, assegurar que 

também sejam listados os lançamentos e pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade; 

7.2.50 Disponibilizar como modulo do Sistema o controle de Cemitério, permitindo a gestão e a emissão de guias para 

manutenção e execução de Serviços disponibilizados; 

7.2.51 Permitir o parcelamento, ré parcelamento e desparcelamento de débitos de qualquer natureza, inclusive os inscritos 
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em divida ativa e não executados, com a criação de regras parametrizáveis aplicadas no controle destas operações, possibilitando 

a emissão de guias de recolhimento e dos termos de parcelamento, realizando a gestão integral da carteira; 

7.2.52 Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com efeito de negativa, sobre os tributos controlados 

pelo sistema; 

7.2.53 Gerenciar a restituição de valor cobrado a maior ou indevidamente; 

7.2.54 Gerenciar a destinação das guias de recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas para o domicilio do 

representante autorizado; 

7.2.55 Permitir ao usuário, otimizar o atendimento ao cidadão, através de uma única tela do sistema, que permita acessar 

e executar qualquer operação tributaria, agilizando no processo de atendimento ao público; 

7.2.56 Possuir recurso que permita de maneira distinta seja no cadastro mobiliário, imobiliário ou demais receitas, a 

atualização automática dos índices de correção adotados de forma programada seja na correção das dívidas ou no Lançamento 

das receitas, podendo utilizar filtros para a seleção. Esses índices serão atualizados por ato do executivo; 

7.2.57 Gerenciar a situação cadastral do imóvel, permitindo a emissão de relatório de conformidade; 

7.2.58 Gerenciar operações de englobamento e/ou parcelamento do solo; 

7.2.59 Disponibilizar integração com o Sistema de Contabilidade Pública permitindo que no momento do pagamento de 

empenho possa ser consultada a existência de débitos do fornecedor; 

7.2.60 Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do Lançamento do IPTU, prevendo a possibilidade de, 

na emissão da guia de recolhimento, incluir valores de outros tributos e créditos; 

7.2.61 Permitir simulações parametrizadas dos lançamentos do IPTU aplicadas a todo o município ou a uma região 
territorial especifica; 

7.2.62 Gerenciar tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do IPTU, em conformidade com a planta de 

valores do município; 

7.2.63 Permitir a emissão do edital de convocação para ciência da cobrança de Contribuição de Melhoria; 

7.2.64 Permitir a emissão da certidão de valor venal do imóvel; 

7.2.65 Atender integralmente ao estatuto na resolução IBGE/CONCLA N° 01 de 25/06/1998 atualizada pela resolução 

CONCLA N° 07 de 16/12/2002 que prevê o detalhamento do CNAE (Código de Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas); 

7.2.66 Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a atividade principal e 

as secundarias; 

7.2.67 Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, estruturadas por código, grupos, parâmetros para 

calculo e Lançamento dos tributos em cada atividade econômica; 

7.2.68 Gerenciar o contador responsável por uma empresa; 

7.2.69 Gerenciar as operações de enquadramentos e desenquadra mentos de microempresas e empresas de pequeno porte; 

7.2.70 Gerenciar as tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para calculo do ISSQN; 

7.2.71 Permitir o calculo automático do ISSQN fixo, levando em conta períodos proporcionais e tabelas com faixas de 

valores por atividades ou grupo de atividades de qualquer natureza, prevendo também descontos parametrizáveis; 

7.2.72 Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para calculo do valor do imposto conforme seja fixo ou variável; 

7.2.73 Permitir a emissão de alvarás, bem como a gestão de sua vigência; 

7.2.74 Demonstrativos de estatísticas de lançamentos, pagamentos, parcelamentos por exercício, período e mensal com 

imagem de gráficos; 

7.2.75 Possuir função para armazenar documentos digitais nos cadastros mobiliários e imobiliários, em formato PDF, 
tornando esse armazenamento no GED deste sistema; 

7.2.76 Gerenciar o processo de autorização para utilização de documentos fiscais; 

7.2.77 Possuir item para cadastramento de refis para um determinado período ou exercício com possibilidade de 

determinar se e para só uma receita ou para todas, com a possibilidade de informar: todas as dividas, divida ativa ajuizada ou 

não e divida do exercício; 

7.2.78 Parametrização para fechamento diário e mensal; 

7.2.79 Possibilitar que na execução da operação de transferência de propriedade do imóvel e na geração da guia de 

recolhimento do ITBI, seja informada a existência de debito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em divida ativa ou em 

execução fiscal; 

7.2.80 Permitir o calculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas; 

7.2.81 Gerenciar a averbação/transferência de imóveis; 
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7.2.82 Possibilitar o calculo, Lançamento e a emissão de Guias de recolhimento, referentes a taxas e serviços do 

município; 

7.2.83 Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de qualquer taxa controlada pelo 

sistema; 

7.2.84 Permitir a emissão do livro de divida ativa, contendo os documentos que correspondam aos termos de abertura, 

encerramento e fundamentação legal; 

7.2.85 Possuir rotina parametrizável, que permita a inscrição em divida ativa dos tributos e/ou receitas derivadas vencidas 

e não pagas registradas na conta corrente fiscal; 

7.2.86 Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou não após a inscrição em divida ativa; 

7.2.87 Permitir a emissão parametrizada da notificação de inscrição dos débitos do contribuinte em divida ativa e da 

certidão de divida ativa do contribuinte, que comporá o processo de ajuizamento de protesto e petição eletrônica com 

monitoramento dos processos; 

7.2.88 Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de peti9ao para ajuizamento dos débitos de contribuinte inscritos 

em divida ativa; 

7.2.89 Possuir consultas pelos contribuintes, imobiliário, mobiliário e emissão das mesmas guias, lançamentos, divida, 

receitas, certidão, infração, alvará, ficha, serviços e protocolo; 

7.2.90 Possuir exportador de arquivos de lançamentos, geo processamento e exportação para cadastramento, com um 

layout solicitado pela CONTRATANTE; 

7.2.91 Gerenciar as operações referentes aos tramites dos processos de ajuizamento de débitos, permitindo a vinculação 
da certidão de peti9ao a um procurador responsável, registrado no cadastro de procuradores; 

7.2.92 Permitir a elaborações e a execução de programação de cobrança de forma parametrizada, a partir das informações 

recebidas da conta-corrente fiscal, sendo possível programar a emissão das notificações ou avisos de cobrança e guias de 

recolhimento, considerando minimamente os seguintes parâmetros: o montante dos valores e a situação do debito, os períodos 

de vencimento e a região de localização; 

7.2.93 Gerenciar os Processos Tributários Administrativos, possibilitando o controle e a emissão de autos de infração e 

notificação fiscal, imposição de multa, termo de apreensão, termo de ocorrência, termo de intimação, termo de registro de 
denuncia, termo de arbitramento, termo de suspensão da Ação fiscal, termo de reativação da Ação fiscal, termo de cancelamento 

da Ação fiscal, termo de protocolo de entrega de documentos e termos de inicio e encerramento da Ação fiscal; 

7.2.94 Baixas automáticas e manual com relatório para conferencia no final da baixa para ver inconsistência; 

7.2.95 Baixas automáticas, manual, código do Lançamento nosso numero e pelo código de barra; 

7.2.96 Estornos de baixas automáticas pelo arquivo retorno ou baixas manuais; 

7.2.97 Demonstrativos para conferencias para o fechamento da divida ativa com relatório de acompanhamento mensal; 

7.2.98 Demonstrativo de estatísticas geral dos Imóveis devera ter a opção de visualização e impressão em gráficos e em 

textos; 

7.2.99 Demonstrativos e para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Também a geração 

de arquivos solicitados pelo TCE-MT; 

7.2.100 Demonstrativos das arrecadações diária, geral, mensal por exercício e com boletim de Arrecadação, alimentando 

automaticamente o sistema contábil; 

7.2.101 Demonstrativos de Arrecadação pelas fichas das receitas contábil; 

7.2.102 Demonstrativo analítico dos valores calculados para Lançamento dos débitos; 

7.2.103 Demonstrativo analítico de valores de débitos lançados; 

7.2.104 Demonstrativo analítico de débitos vencidos e a vencer; 

7.2.105 Demonstrativo analítico de débitos por contribuinte detalhado por tributo num determinado período; 

7.2.106 Demonstrativo sintético de débitos por tipo de cadastro divida e tributo; 

7.2.107 Demonstrativo analítico de débitos prescritos e a prescrever; 

7.2.108 Demonstrativo analítico de previsão da receita; 

7.2.109 Demonstrativo analítico de cadastro sem lançamentos de debito; 

7.2.110 Demonstrativo analítico e sintético dos maiores devedores por atividade; 

7.2.111 Demonstrativo analítico de isenção de débitos; 

7.2.112 Planta de Valores; 

7.2.113 Demonstrativos para comparativos de Lançamento de IPTU; 
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7.2.114 Demonstrativo analítico e sintético de pagamentos, cancelamentos, estornos e reabilitações de débitos num 

determinado período; 

7.2.115 Demonstrativo analítico de pagamentos por empresa; 

7.2.116 Demonstrativo sintético do quantitativo e valor das guias de recolhimento emitidas por tributo num determinado 

período; 

7.2.117 Demonstrativo sintético do quantitativo de certidões por tipo emitidas num determinado período; 

7.2.118 Demonstrativos analíticos de movimento econômico; 

7.2.119 Demonstrativos analíticos de operações de parcelamentos e ré parcelamentos num determinado período; 

7.2.120 Demonstrativo sintético de resumo da Arrecadação por período e tipo de tributo; 

7.2.121 Demonstrativo analítico e sintético da arrecadação, por instituição financeira arrecadadora, por atividade, por 

região, por unidade cadastral e contribuinte único, num determinado período; 

7.2.122 Demonstrativo analítico da discrepância entre os valores arrecadados e os valores lançados; 

7.2.123 Demonstrativo analítico das notificações devolvidas pela não localização do contribuinte/destinatário; 

7.2.124 Demonstrativo analítico e sintético da situação das notificações emitidas; 

7.2.125 Demonstrativo analítico de retenções de imposto na fonte por empresa; 

7.2.126 Demonstrativo sintético por atividade e exercício; 

7.2.127 Demonstrativo analítico e sintético dos menores e maiores pagadores por atividade; 

7.2.128 Demonstrativo sintético das parcelas arrecadadas por tributo e mês num determinado exercício; 

7.2.129 Demonstrativo sintético dos valores lançados, arrecadados e débitos por divida e tributo num determinado exercício 

e região; 

7.2.130 Demonstrativo sintético de débitos por situação do debito e mês num determinado exercício e região; 

7.2.131 Demonstrativo sintético de faixa de valores arrecadados num determinado exercício; 

7.2.132 Demonstrativo analítico das guias de recolhimento por situação num determinado período; 

7.2.133 Demonstrativo analítico dos débitos inscritos e/ou ajuizados por livro de inscrição; 

7.2.134 Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de geração de etiquetas sejam 

parametrizadas e esteja vinculado aos atributos que compõem os cadastros mobiliário e imobiliário, bem como a geração das 
mesmas, poder estar vinculada as rotinas de notificação de cobrança e lançamentos de débitos; 

7.2.135 Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de geração de malas diretas sejam 

parametrizadas e esteja vinculada aos atributos que compõem os cadastros mobiliário e imobiliário; 

7.2.136 Possibilitar a consolidação das informações, pertinentes ao resultado da gestão da Arrecadação do Município, nas 

suas diversas áreas abrangidas, auxiliando o processo decisório; 

7.2.137 Devera permitir a criação filtros de seleção parametrizáveis, aplicáveis aos atributos que compõem a consulta; 

7.2.138 Devera permitir administrar às restrições de acesso dos usuários as consultas; 

7.2.139 Devera possibilitar ao usuário que o mesmo altere dinamicamente o layout de exibição e impressão, realizando 

agrupamentos e filtros, baseando-se nos atributos disponíveis para consulta, possibilitando ainda, a geração dinâmica de gráficos 

a partir dos resultados apurados, permitindo ao usuário definir o estilo de apresentação dos mesmos; 

7.2.140 Possibilitar a integração com o Software de contabilidade e tesouraria instantaneamente, utilizando da Informação 

em tempo real para Apuração da receita arrecadada e ao mesmo tempo controlando a entrada em bancos pelas contas de 

Arrecadação de tributos; 

7.2.141 Não permitir excluir guias; 

7.2.142 Possibilitar que a prefeitura possa gerar/emitir, controlar e gerenciar todos os impostos e taxas administradas pelo 

município; 

7.2.143 Permitir que seja possível gerar arquivos para a impressão dos carnes por gráficas ou outros; 

7.2.144 Possuir relatórios, gerenciais, estatísticos e financeiros tais como: resumos de dividas vencidas e a vencer, situação 

do cadastro, resumo da Arrecadação por dia/mês, por tipo de divida e por órgão arrecadador, rol de cancelamentos, rol de 

classificação da receita de acordo com plano de contas da receita da Prefeitura, rol de pagamentos, rol de estorno de pagamento. 

Relatórios que não estão neste Termo de Referencia, ha a possibilidade do município solicitar para a CONTRATADA 
desenvolver; 

7.2.145 Permitir emissão de assinaturas em todos os relatórios definidos pelo usuário; 

7.2.146 Permitir que logradouro possa estar relacionado com vários bairros; 

7.2.147 Possibilitar consistência durante a inclusão ou alterações de informações do cadastro imobiliário, logradouro e 
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seções entre eles; 

7.2.148 Possibilitar o cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua respectiva fração ideal ou 

percentual; 

7.2.149 Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício; 

7.2.150 Possuir opção de Emissão de Alvará Provisório (inclusive via internet); 

7.2.151 Possibilitar a emissão de guias e o envio de arquivos de cobrança registrada; 

7.2.152 Possibilitar que a transferência do imóvel mediante pagamento da guia de ITBI, seja automática ou não, tendo 

como o município poder escolher através de parametrização do sistema; 

7.2.153 Possibilitar fazer a previa com Calculo de Alvará antes de sua efetivação; 

7.2.154 Possibilitar fazer a previa do calculo de Alvará de Construção antes de sua efetivação; 

7.2.155 Possibilitar de realizar simula9oes de IPTU antes de sua efetivação; 

7.2.156 Permitir Emissão de Titulo de Propriedade; 

7.2.157 Possibilitar à emissão de documentos necessários a instauração de processos judiciais (Petições e Citações); 

7.2.158 Permitir que os documentos a serem emitidos possam ser formatados pelo próprio usuário; 

7.2.159 Possibilitar o acompanhamento do tramite jurídico dos processos instaurados; 

7.2.160 Permitir o cadastramento das diversas instancia varas e juízes responsáveis; 

7.2.161 Permitir informar e acompanhar todas às custas processuais; 

7.2.162 Permitir que diversas certidões de divida ativa sejam agrupadas dentro de um único processo; 

7.2.163 Geração automática de processos, permitindo selecionar grupos de certidões a serem incluídas nos diferentes 

processos; 

7.2.164 Permitir atribuições de acesso a usuários através de senhas, permitindo a caracterização dos usuários; 

7.2.165 Visando a segurança e facilidade na utilização do Software, devera possuir rotina que permita vincular o acesso de 
cada grupo de usuário as suas funcionalidades (Telas); 

7.2.166 Permitir controlar todos os processos de execução fiscal advindos do setor de Arrecadação; 

7.2.167 Operar em banco único com o setor de Arrecadação a fim de aproveitar a Informação na sua totalidade sem prejuízo 

de dados; 

7.2.168 Disponibilizar consulta de proprietários contendo os dados: Código data de cadastro, tipo pessoa, Proprietário, 

CPF, RG, estado civil, cônjuge, CPF cônjuge, RG cônjuge, regime de bens, complemento, município, endereço residentes no 

município (logradouro, bairro), endereço não residentes no município (logradouro, bairro, numero, CEP), banco, agencia, conta 

corrente, Observação, e-mail, situação Proprietário, aposentado, tipo de fone, numero telefone, classificação, Cidade, Telefone, 

Estado Civil, Nacionalidade; 

7.2.169 Disponibilizar consulta de Imóveis contendo os dados: Inscrição cadastral, fator, Imóvel, Logradouro, Bairro, 

Quadra, Lote, complemento logradouro, numero residência, complemento endereço, titulo, matricula, valor venal, Proprietário, 

Código Logradouro, Código Bairro; 

7.2.170 Disponibilizar consulta de Empresas contendo os dados: Inscrição municipal, classificação, tipo pessoa, tipo 

empresa, enquadramento, faturamento (data, exercício, valor), RG/IE, RG municipal, CPF/CNPJ, junta comercial/RG, razão 

social, nome fantasia, logradouro, complemento, bairro, município, UF, E-mail, CNAE, CMAE, capital social, data inicio 

atividade, numero processo inicio atividade, data termino ativo, numero processo termino atividade, escritório, imobiliário, área 

comercial m2, numero apto (hotel), numero aparelho eletrônico (jogos, salão), numero empregado, numero hospede, numero 

cadeira, numero leito, numero mesa, numero lugar, numero quarto, numero pista, numero sala, tipo publicidade, área de 

publicidade, Tipo contribuição, tipo ISSQN, tipo IVVC, atividade mista, quantidade de notas, alvará, alvará de Licença especial, 

ultima nota emitida, situação, tipo alvará especial, data vencimento situação, obs. Alerta, substituto tributário, referencial distrito 

industrial comercial DIC, imóvel alugado, INSS, formação não qualificada, local de atividade, exerce atividade fora do 

município, quantidade de profissionais habilitados, possui sócios não habilitados, possui sócio pessoa jurídica, exerce mais de 
uma atividade; 

7.2.171 Disponibilizar consulta de processo; 

7.2.172 Disponibilizar consulta de lançamentos inscritos em divida ativa; 

7.2.173 Disponibilizar consulta de posição de débitos de contribuinte; 

7.2.174 Permitir o Lançamento de ocorrência, contemplando: Exercício de petição, tipo contribuinte, petição inicial e final, 

ocorrência, data, observação, manter dados, data, lançar, limpar; 

7.2.175 Permitir registrar as ações: Espécie de Ação, tipo de autor, autor, inscrição estadual/RG, CNPJ/CPF, endereço, 

município, telefone, numero do processo, vara, Box, oficial de justiça, advogado, valor, titulo, data, ocorrência; 
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7.2.176 Permitir registra o Réu contendo: Espécie de Ação, tipo de réu, réu, inscrição estadual/RG, CNPJ/CPF, endereço, 

município, telefone, numero do processo, vara, Box, oficial de justiça, advogado, valor, titulo, data, ocorrência; 

7.2.177 Permitir lançar a Execução Fiscal informando: Execução, Tipo, Valor, Atualizado, local, executado, endereço, 

bairro, estado civil, município, fone, CPF, RG, Nascimento, numero processo, vara, advogado, Box, oficial, data distribui9ao, 

movimentação protesto, titulo e ocorrência; 

7.2.178 Registrar os protocolos dos processos contendo: Código, Tipo, Data, Hora, Executado, Box origem, Box destino, 

observação; 

7.2.179 Registrar as Custas Processuais contendo: Código, Data, Executado, Custa, Valor; 

7.2.180 Emitir relatórios de Execuções Fiscais; 

7.2.181 Emitir relação de processos enviados para Fiscalização; 

7.2.182 Emitir Histórico dos Processos; 

7.2.183 Emitir Petição/protesto; 

7.2.184 Possibilidade de anexar documentos na base de dados do Sistema com as extensões pdf, docx, xls, jpeg, entre 

outras; 

7.2.185 Permitir o cadastramento das unidades consumidoras, e controlar o faturamento da água e esgoto; 

7.2.186 Permitir informar no cadastro as medidas, sentido e profundidade que passa a ligação de água e Esgoto; 

7.2.187 As informações do saneamento deverão ficar no mesmo banco de dados do Software de Gestão de Receitas, 

compartilhando o cadastro único de contribuintes, cadastros das instituições financeiras, receitas, cadastro de bairros, logradouros 

e cidades, ou seja, o modulo saneamento devera ser totalmente integrado com o sistema de gestão de receitas para evitar ré 

digitação de informação; 

7.2.188 Gerar mapas de faturamento e boletins de arrecadação para a contabilidade; 

7.2.189 Permitir a comunicação com os aparelhos de leituras como tablet e impressora térmica, via Web Server, sem a 

necessidade de troca de arquivos txt. 

7.3 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES DE MATERIAIS E SERVICOS 

COM MODULO VIA BROWSE (NAVEGADOR). 

7.3.1 Registrar os processos licitatórios identificando o numero do processo, objeto, requisições de compra a atender, 

modalidade de licitação e datas do processo; 

7.3.2 Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, 

proposta comercial, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de pregos; 

7.3.3 Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando as portarias 

e datas de designação ou exoneração e expiração; 

7.3.4 Permitir consulta ao prego praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 

7.3.5 Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU e TCE; 

7.3.6 Disponibilizar Legislação de apoio ao setor de licitações em ambiente hipertexto off-line: Decreto 6204/2007, Lei 

10.520/2002, Lei 12.349/2010, Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006. 

7.3.7 Permitir ainda que a cotação seja realizada via web, e que seja enviado um e-mail para os fornecedores, de modo que 

estes possam através de uma chave de acesso, preencher suas propostas através da web. 

7.3.8 Permitir a solicitação de compras via internet verificando o saldo de dotação orçamentária, via web; 

7.3.9 Permitir a solicitação das Secretarias para elaboração de Registro de Pregos via web; 

7.3.10 Possuir a solicitação das Secretarias para elaboração de qualquer modalidade de Processo Licitatório; 

7.3.11 Possuir o controle dos itens a solicitar de um Registro de Pregos já homologado, via web; 

7.3.12 Possuir a opção de solicitar o pedido de diárias e adiantamento de viagem, via web; 

 

7.3.13 Permitir a autorização de compras Secretario da Pasta e/ou do Ordenador de Despesa, ou seja, ate 2 níveis, via web; 

7.3.14 Permitir que através da solicitação de compras seja gerada a requisição/autorização de fornecimento, via web; 

7.3.15 Permitir a impressão da requisição, no local de origem, depois de autorizada e gerada pelo departamento de 

compras, via web; 

7.3.16 Permitir o controle individual por usuário da impressão das requisições, via web; 

7.3.17 Possuir a reserva de empenho na contabilidade no momento da geração da requisição de compras (Pre - empenho), 

consultando o saldo de dotação orçamentária atualizado da Contabilidade/Planejamento, via web; 

7.3.18 Possuir Cadastro de material, integrado ao cadastro unificado de materiais e serviços do sistema de Estoque, via 
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web; 

7.3.19 Possuir Cadastro de Local de Entrega de materiais via web; 

7.3.20 Possuir Cadastro de Credor, integrado ao cadastro unificado de Credores da U.G, via web; 

7.3.21 Emitir relatório de requisições emitidas por credor via web; 

7.3.22 Emitir relatório de Solicitações emitidas por credor via web; 

7.3.23 Emitir relatório de Solicitações com requisições geradas (Finalizadas) via web; 

7.3.24 Emitir relatório de gerenciamento de solicitações para abertura de Processos Licitatórios via web; 

7.3.25 Emitir relatório de controle de itens adquiridos por Credor, Órgão, Centro de Custo e material/serviço, via web; 

7.3.26 Emitir relatório de Solicitações lançadas por status via web; 

7.3.27 Permitir o Controle de Acesso por Órgão que o usuário pertença, tendo somente acesso as atribuições orçamentárias 
do Órgão, via web; 

7.3.28 Permitir a manutenção de dados bancários dos credores do cadastro unificado, via web; 

7.3.29 Permitir ao efetuar o lançamento de novos pedidos a pesquisa de valores em compras anteriores via web; 

7.3.30 Permitir reaproveitamento de solicitações quando ela e indeferida para refazer do modo correto, via web; 

7.3.31 Permitir o aproveitamento de itens em solicitações lançadas, facilitando uma nova compra para um mesmo período, 

via web; 

7.3.32 O sistema de compras deve efetuar o bloqueio virtual a cada lançamento de produto, reservando a dotação ate a 

conclusão da digitação da solicitação; 

7.3.33 Na licitação permitir a disponibilização do edital via internet, de modo que fique registrado todos os fornecedores 

que mostraram interesse pela licitação e realizaram o download do referido edital 

7.3.34 Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da autorização de compra, da ordem 

de Serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de contratos; 

7.3.35 Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho e a respectiva 

reserva de saldo; 

7.3.36 Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento ate o fornecimento do “Certificado 

de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do 

contrato, controlando a data limite de inabilitação; 

7.3.37 Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio usuário a formatação da etiqueta e do 

documento a ser enviado, possibilitando a seleção do conteúdo e seu posicionamento dentro dos respectivos documentos e 

etiquetas; 

7.3.38 Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizações de Compra e Ordens de Serviço; 

7.3.39 Permitir que documentos como editais Autorizações de fornecimento, ordens de execução de serviços, autorização 

de empenho, extrato contratual, cartas contrato, deliberações e pareceres possam ser formatados pelo usuário, permitindo 

selecionar campos constantes bem sua disposição dentro do documento; 

7.3.40 Permitir a copia de processos de forma a evitar ré digitação de dados de processos similares; 

7.3.41 Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a evitar a redundância 

e a discrepância de informações. 

7.3.42 Permitir a anexação de Documentos 

7.3.43 Permitir registrar a Sessão Publica do Pregão, acompanhando todo o tramite, e fornecendo relatórios para arquivo. 
 

7.4 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA TESOURARIA. 

7.4.1 Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão 

com os modelos das diversas entidades bancárias. 

7.4.2 Possuir controle de talonário de cheques. 

7.4.3 Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. 

7.4.4 Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancaria. 

7.4.5 Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancarias dentro de um período determinado, através 
da importação do extrato bancário, bloqueando conciliações em sábados, domingos e feriados. 

7.4.6 Geração de Ordem Bancaria Eletrônica ou Borderôs em meio magnético, que sejam compatíveis no mínimo com a 

plataforma do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e/ou ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. 

7.4.7 Possuir integração com o sistema de Arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos 
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diretamente na tesouraria.  

7.4.8 Possuir total Integração com o sistema de contabilidade publica efetuando a contabilização automática dos pagamentos 

e recebimentos efetuados pela tesouraria. 

7.4.9 Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único documento. 

7.4.10 Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. 

7.4.11 Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo 

fornecedor. 

7.4.12 Possibilitar a emissão de relatórios para conferencia da movimentação diária da Tesouraria. 

7.4.13 Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuara automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. 

7.4.14 Permitir a autenticação eletrônica de documentos. 

7.4.15 Emitir relatório de contas a pagar, possibilitando ser emitido por data de vencimento, por fornecedor, secretaria, 

qualquer documento relacionado na liquidação. Ou por numero da liquidação. 

7.4.16 Emitir relatório analítico e sintético de contas pagas geral e/ou por fornecedor, sendo possível a visualização no 

relatório sintético apenas o numero da liquidação, os valores pagos, data de pagamento e por qual conta bancaria foi pago, já no 

relatório analítico, devera constar as mesmas informações discriminando quais documentos fiscais estão relacionados na 

liquidação. 

7.4.17 As atualizações do software nas estações/terminais devem ser automáticas ao inicializar o sistema. 

 

7.5 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA TRANSPARENCY 

7.5.1 Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, 

para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

• Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas. 

• Possibilidade de mergulhar nas informações ate chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária. 

• Possibilidade de mergulhar nas informações ate chegar aos credores com seus respectivos empenhos que 

originaram a despesa orçamentária. 

7.5.2 Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a 

critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário. 

7.5.3 Movimentação diária das despesas, contendo o numero do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além 

do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. 

7.5.4 Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extra orçamentário e 

de restos a pagar.  

7.5.5 Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: 

• Período; 

• Unidade Gestora; 

• Credor; 

• Documento do credor (CPF/CNPJ); 

• Numero do empenho e tipo do empenho (Orçamentário extra Orçamentário ou restos a pagar); 

7.5.6 Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: 

• Unidade gestora; 

• Data de emissão; 

• Funcional programática; 

• Fonte de recursos; 

• Credor, com seu respectivo documento; 

• Tipo numero, ano e data de homologação da licitação; 

• Numero do processo de compra; 

• Numero do convenio; 

• Numero do contrato; 

• Descrição da conta extra (para os empenhos extra Orçamentários); 

• Histórico do empenho; 

• Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; 

7.5.7 Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, liquidado, pago e anulado. 
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7.5.8 Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora. 

7.5.9 Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de todas de forma consolidada. 

7.5.10 Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Órgão, 
Unidade, 3° Nível, Categoria Econômica e Credores. 

7.5.11 Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função, Sub função, 

Programa de Governo, Categoria Econômica e Credores. 

7.5.12 Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de 

Governo, Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. 

7.5.13 Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, 

Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. 

7.5.14 Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria 

Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores.  

7.5.15 Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos, 
Detalhamento da Fonte, Categoria Econômica e Credores. 

7.5.16 Movimenta9&o das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera, 

Categoria Econômica e Credores. 

7.5.17 Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por 

Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Sub alínea e Detalhamento. 

7.5.18 Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por 

Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Sub alínea e Detalhamento. 

7.5.19 Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão Inicial, Previsão das Deduções, 

Previsão Atualizada Liquida, Arrecadação Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação Liquida. 

7.5.20 Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, 
Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor Pago. 

7.5.21 Movimentação diária de Arrecadação das receitas, contendo os valores totais de Arrecadação no dia, no mês e no 

período selecionado. 

7.5.22 Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado. 

7.5.23 Data da ultima atualização dos dados efetuada. 

 

7.6 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO VIA BROWSE (NAVEGADOR). 

7.6.1 Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da 

Administração publica e também os alugados pela entidade; 

7.6.2 Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisições, doação, dação de pagamento, obras 

em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o respectivo impacto na 

contabilidade. 

7.6.3 Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas constantes e/ou de 

unidades produzidas, em atendimento a NBCASP; 

7.6.4 Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscais referentes ao item. 

7.6.5 Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, 

possibilitando sua desvinculação a qualquer momento; 

7.6.6 Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 

7.6.7 Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, 

entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP, integrando de forma online com o 

sistema contábil; 

7.6.8 Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, amortizações e exaustões, 

avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor 

residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas explicativas 

correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP; 

7.6.9 Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Publico), possibilitando o registro do seu resultado, independente deste ser uma Reavaliação ou uma Redução ao Valor 

Recuperável; 

7.6.10 Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação permuta furto/roubo, entre 
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outros; 

7.6.11 Permitir a realização de inventario, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização 

inclusive oferecendo a utilização de mecanismo externo para a coleta de informações dos bens patrimoniais (Coletores de Dados) 

tornando dessa forma o processo de inventario sem intervenção manual/papel; 

7.6.12 Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventario; 

7.6.13 Permitir a transferência pela comissão de inventario de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o 

inventario; 

7.6.14 Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 

7.6.15 Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens; 

7.6.16 Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe 

selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento; 

7.6.17 Emitir nota de transferência de bens; 

7.6.18 Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar 
campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento; 

7.6.19 Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica; 

7.6.20 Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe 

selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta; 

7.6.21 Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens; 

7.6.22 Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno como pela 

placa de identificação; 

7.6.23 Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade do controle dos bens com os 

registros contábeis, apresentando no mínimo a composição do valor bruto contábil (valor de aquisições mais os valores 

correspondentes aos gastos adicionais ou complementares); do valor liquido contábil (valor bruto contábil deduzido as 
depreciações/amortizações/exaustões) no período e acumuladas no inicio e no final do período; 

7.6.24 Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados a prestação de contas em conformidade com o Tribunal de 

Contas; 

7.6.25 Permitir a manutenção em lote, através de filtros, permitindo os ajustes/classificações patrimoniais necessárias, 

evitando as alterações individuais, agilizando os processos. 

7.6.26 Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da 

Administração publica e também os alugados pela entidade via web; 

7.6.27 Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisições, doação, permuta, comodato, 

locação, empréstimo, desmembramento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade e da 

classificação patrimonial atendendo as normas da PCASP, via web. 

7.6.28 Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referente ao item, via web. 

7.6.29 Permitir registro de transferência individual de item, em diversos tipos de operações transferência de secretarias e 

baixas., atendendo a classificação patrimonial do Plano de contas NPCASP, via web; 

7.6.30 Permitir o registro dos históricos das transações das movimentações dos bens patrimoniais via web; 

7.6.31 Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação permuta furto/roubo, entre 

outros via web; 

7.6.32 Permitir a transferência pela comissão de inventario de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o 

inventario via web; 

7.6.33 Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais, via web; 

7.6.34 Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens via web; 

7.6.35 Emitir relatórios gerenciais dos bens da entidade via web; 

 

7.7 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA FROTA E DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL VIA 

BROWSE (NAVEGADOR). 

7.7.1 Gerenciar e controlar gastos referentes à frota de veículos maquinas e equipamentos; 

7.7.2 Gastos com combustíveis e lubrificantes (Materiais próprios ou de terceiros); 

7.7.3 Gastos com manutenções efetuadas em dependências próprias ou de terceiros; 

7.7.4 Permitir a classificação dos gastos dentro de um plano de contas; 

7.7.5 Permitir o Lançamento automático de custos através de eventos geradores de custos, os quais poderão ser 
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lançados pelo próprio usuário; 

7.7.6 Emitir balancete de gastos de forma analítica, por veiculo, ou geral; 

7.7.7 Permitir apropriação de custos para o veiculo ou equipamento, permitindo inclusive apropria-los no nível de 

conjunto mecânico; 

7.7.8 Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos; 

7.7.9 Manter histórico da utilização e movimentação dos agregados; 

7.7.10 Manter controle efetivo e independente da vida útil dos agregados; 

7.7.11 Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível mantido em tanques próprios; 

7.7.12 Manter total Integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados relativos aos veículos 

maquina e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial deverão 

refletir imediatamente nos dados do veiculo; 

7.7.13 Manter controle físico do estoque de peças de reposição e material de consumo; 

7.7.14 Manter controle efetivo sobre os seguros e garantias incidentes diretamente sobre os veículos e seus agregados; 

7.7.15 Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas; 

7.7.16 Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor requisitante, tempo de utilização 

e distancia percorrida; 

7.7.17 Programar, emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de manutenção preventiva a serem 

efetuados nos veículos, maquinas, equipamentos e agregados permitindo gerar as respectivas ordens de serviço a partir desses 

planos; Permitir registrar serviços executados por veiculo, agregado, conjunto mecânico e por fornecedor; 

7.7.18 Programar, emitir e controlar a execução de ordens de serviços a serem efetuados nos veículos maquina 

equipamentos e agregados, permitindo registrar as datas de abertura e fechamento, serviços realizados e despesas decorrentes; 

7.7.19 Permitir o agendamento e controle das obrigações dos veículos como IPVA, seguros e licenciamento; 

7.7.20 Possuir analise comparativas de consumo por tipo de veículo / equipamento, por tipo de combustível, entre outras; 

7.7.21 Manter cálculo exato e efetivo do consumo de combustível por veículo, calculando o consumo médio, custo 

médio por unidade de utilização; 

7.7.22 Possibilita o cadastramento de adaptações em veículos como ambulâncias e escolares; 

7.7.23 Permite o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota; 

7.7.24 Permite cadastro e controle de veiculo bicombustível; 

7.7.25 Permitir a substituição de marcadores (Hidrômetros e Horimetros). Permitir o registro das ocorrências envolvendo 

os veículos, equipamentos e agregados, como multas, acidentes, etc., registrando datas e valores envolvidos; 

7.7.26 Permite à anexação de documentos e imagens as ocorrências dos veículos; 

7.7.27 Possuir Cadastro de Veiculo via web; 

7.7.28 Possuir Cadastro de Motorista via web; 

7.7.29 Possuir Cadastro de controle de troca de óleo via web; 

7.7.30 Possuir Cadastro de itinerários via web; 

7.7.31 Possuir registrar o controle de portaria (entradas e saídas) via web; 

7.7.32 Possuir registrar o controle de infrações via web; 

7.7.33 Permitir o controle da Manutenção preventiva da frota via web; 

7.7.34 Permitir o controle dos Veículos segurados via web; 

7.7.35 Emitir relatório de requisições emitidas por credor via web; 

7.7.36 Permitir gerar relatórios do gerenciamento de abastecimentos por veiculo, combustível, setor e período, via web; 

7.7.37 Permitir gerar relatórios para controle de manutenção preventiva dos veículos via web; 

7.7.38 Permitir o controle do abastecimento e do estoque de combustível mantido em tanques próprios e postos 

credenciados; 

7.7.39 Permitir controlar os veículos por Hidrômetro e Horimetros; 

7.7.40 Abastecimentos autorizados por senha (terminal POS) exclusiva do motorista. 

7.7.41 Cadastro de Veículos contendo todas as informações necessárias como: Numero do chassi, RENAVAM, placa, 

media de consumo, tipo do veiculo, e tipo do combustível; 

7.7.42 Controle do consumo de combustíveis dos veículos; 

7.7.43 Controle de data de vencimento da carteira de habilitação do motorista; 
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7.7.44 Permitir acesso ao Lançamento de abastecimento; 

7.7.45 A autorização do abastecimento do veiculo será feita após a analise dos controles, sendo estes: saldo de cota de 

combustível, tipo de combustível, identificação do motorista, identificação do fornecedor (local de abastecimento), capacidade 

do tanque, media de consumo pré-determinada, odometro ou Horimetros, verificação de KM valido (Não valores como 

“9999999” ou “000000” e ainda valores menores que os anteriores registrados), intervalo mínimo de tempo entre abastecimentos, 
cota de abastecimento previamente estabelecida; 

7.7.46 Emitir ticket de abastecimento; 

7.7.47 Emitir relatórios com múltiplos filtros podendo ser classificados por veículos, combustíveis, postos, depósitos, 

motoristas, centro de custo, secretarias e ainda intervalo de data, e ainda exibir quantitativos por origem (requisições/empenho); 

7.7.48 Emitir relatórios de maneira analítica, contendo todas as informações necessárias para identificação da origem do 

combustível abastecido desde sua compra (licitação, pregão, requisições) ate o seu destino (veiculo ou equipamento); 

7.7.49 Emitir relatórios dos tickets emitidos com identificação de motorista, local, e data; 

7.7.50 Emissão de Relatório para analise do consumo do veiculo, podendo assim identificar alterações ou discrepâncias 

dos abastecimentos; 

7.7.51 Permitir aos Postos Fornecedores acesso restrito ao sistema para emissão de relatórios para conferencia e/ou 

fechamento mês; 

7.7.52 Central de Ocorrências informando ao motorista e ao gestor do sistema situações como habilitação do condutor 

vencida, consumo médio fora da tolerância, saldo de cota abaixo do mínimo, e também aviso de bloqueio do veiculo entre outros; 

7.7.53 Opções de bloqueio do veiculo manual ou automático, configurado através de parâmetros do sistema; 

7.7.54 Emissão de 2° Via Ticket pelo Terminal POS e Sistema Web (Postos e Gestores); 

7.7.55 Consulta de Saldo de Cota pelo Terminal POS e Sistema Web (Postos e Gestores); 

7.7.56 Registro de Log. dos Terminais POS; 

7.7.57 Opção de lançamento do Abastecimento pelo Web site do Sistema; 

7.7.58 Bloqueio dos Documentos (Req. Sol. etc.) para novas Distributes de Cotas; 

7.7.59 Bloqueio de Distribuição para novos Abastecimentos; 

7.7.60 Controle de permissão de usuários por Nível e Funções; 

7.7.61 Controle de acesso Por Departamentos ou Secretarias; 

7.7.62 Envio de SMS quando: confirmação de abastecimento SMS enviado ao motorista, tentativa de Abastecimento com 

insuficiência de saldo SMS enviado ao Gestor, alteração de senha do motorista enviando a nova senha por SMS, aviso de 

habilitação vencida, SMS enviado ao motorista; 

7.7.63 Acesso por Tablet’s e Smartphones usando browser de navegação do aparelho; 

7.7.64 Cartões Magnéticos de Alta Coercividade, com identificação do veiculo (placa, tipo de combustível, patrimônio, 

código gestor, via emitida, código de identificação); 

7.7.65 Possibilidade Integração com outros sistemas através de API para importação ou exportação de dados; 

7.7.66 Instalação em Data Center externo; 

7.7.67 Operacionalidade 24x7; 

7.7.68 Conexão dos Terminais por Internet ou GPRS com APN privada compatível a todas as operadoras; 

7.7.69 Abastecimentos de tanques/depósitos ou caminhões tipo “comboio” com cartão magnético; 

7.7.70 Controle de pre-estoque em tanques e depósitos (gestão de estoque virtual); 

7.7.71 Cadastro de Documentos emitidos pela entidade (requisições, solicitações, pedidos, etc.) para fins de gestão 

contábil (projeto atividade, empenho, conta orçamentária, etc); 

7.7.72 Manual do Usuário On-Line, disponível a todos os usuários logados. Sendo atualizado conforme atualização do 

sistema 

 

7.8 SOFTWARE PARA ELABORACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ORCAMENTO 

(PPA/LDO/LOA). 

7.8.1 Permitir o lançamento por Fonte de Recurso no PPA e LDO da classificação funcional programática da Despesa 
ate o nível de Ação (Órgão, Unidade Orçamentária, Unidade Executora, Função, Sub função, Programa e Ação) e também da 

Receita por Fonte de Recurso. Também permitir a classificação por categoria econômica da receita e despesa da LOA por Fonte 

de Recurso e Código de Aplicação; 

7.8.2 Permitir a exportação das mesmas Informações cadastradas no PPA para a LDO e LOA utilizando Leis de 
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aprovações diferentes das peças de planejamento; 

7.8.3 Permitir o cadastramento de vários quadriênios, possibilitando a flexibilidade de ser informados quais os anos 

que compõem o quadriênio ou informar o ano inicial e final do período; 

7.8.4 Permitir elaborar o PPA utilizando informações do PPA anterior; 

7.8.5 Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das Peças de planejamento como 

Órgão, Unidade, Programa, Ação, Sub Ação, Categoria Econômica, Fonte de Recursos, etc.; 

7.8.6 Possuir tabela cadastral contendo todas as categorias econômicas de acordo com a legislação vigente (Portarias 

atualizadas da STN); 

7.8.7 Possibilitar a utilização de no mínimo três níveis para a composição da estrutura institucional, bem como 
parametrização das mascaras; 

7.8.8 Possibilitar o armazenamento dos vários produtos resultantes do Plano Plurianual; 

7.8.9 Manter um cadastro de programas de governo identificando os de duração continuada e as dura9oes limitadas no 

tempo; 

7.8.10 Permitir agregar programas de governo de acordo com seus objetivos comuns; 

7.8.11 Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas de governo e suas respectivas 

ações; 

7.8.12 Permitir o desdobramento das ações, criando um nível mais analítico para o planejamento; 

7.8.13 Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsáveis pela realização e acompanhamento dos programas e 

ações do Plano Plurianual; 

7.8.14 Armazenar descrição detalhada dos objetivos para cada Ação governamental (projetos/atividades e operações 

especiais), vinculando o produto resultante de sua execução; 

7.8.15 Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avaliação dos programas; 

7.8.16 As atualizações do software nas estações/terminais devem ser automáticas ao inicializar o sistema; 

7.8.17 Emitir relatório com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para cálculos da Educação, saúde, pessoal, 

inativos e pensionistas do RPPS; 

7.8.18 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por Programa de Governo, destacando ações 

Governamentais por Programa de Governo. Listar para estas ações Governamentais os seus respectivos valores, finalidade e 
metas físicas a serem alcançadas; 

7.8.19 Integrar-se totalmente as rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento da evolução da 

execução do Orçamento; 

7.8.20 Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (Administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei 

Complementar 101/2000 (LRF); 

7.8.21 Emitir todos os anexos de Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da Administração direta, autarquia e 

fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

7.8.22 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (Administração direta e indireta) conforme 

exigido pela Lei 4320/64, Constitui9ao Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

7.8.23 Armazenar dados do Orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da 
Administração direta, autarquia e fundacional; 

7.8.24 Permitir a utilização de cotas de despesas, podendo ser no nível de unidade orçamentária ou dotação ou vinculo, 

limitadas as estimativas de receitas. Permitir também a utilização do Cronograma de Desembolso Mensal (APLIC); 

7.8.25 Possibilitar a Proje9ao das Receitas e das Despesas nas Peças de planejamento; 

7.8.26 Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar 

101/2000 (LRF); 

7.8.27 Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de percentuais ou índices; 

7.8.28 Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo Informação da legislação de autorização e resguardando o 

histórico das alterações de valores ocorridas; 

7.8.29 Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens na LOA; 

7.8.30 Permitir elaborar a LOA utilizando informações do PPA ou da LDO em vigência; 

7.8.31 Disponibilizar, ao inicio do exercício, o Orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em caso de ao inicio 

do exercício não se ter o Orçamento aprovado, disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal; 

7.8.32 Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da Administração indireta para 

consolidação da proposta orçamentária do município, observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 
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101/2000 (LRF); 

7.8.33 Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o Orçamento do ano em execução e permitir a 

atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada; 

7.8.34 Permitir a gerencia e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e Despesa, da tabela de 

componentes da Classificação Funcional Programática, Fonte de Recursos, Grupo de Fonte de Recursos, especificadas nos 
anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações, em especial a portaria 42 de 14/04/99 do Ministério do Orçamento e Gestão, Portaria 

Interministerial 163 de 04/05/2001 e Portaria STN 300, de 27/06/2002; 

7.8.35 Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das Peças de planejamento como 

Órgão, Unidade, Programa, Ação, Categoria Econômica, Fonte de Recursos, etc.; 

7.8.36 Permitir emitir relatórios das metas das ações do programa de governo agrupando as informações por qualquer 

nível de codificação da despesa (função, subfunção, programa, Ação, categoria econômica e fonte de recursos).Deve emitir 

demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; 

7.8.37 Deve emitir demonstrativo da estimativa e compensação da renuncia de receita; 

7.8.38 Emitir demonstrativo da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS; 

7.8.39 Deve demonstrar a evolução do patrimônio liquido também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a 
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

7.8.40 Deve emitir demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de calculo que justifiquem os 

resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores; 

7.8.41 Deve emitir um demonstrativo com a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, com a 

comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício financeiro do segundo ano anterior ao ano de referenda da 

LDO, incluindo a analise dos fatores determinantes para o alcance dos valores estabelecidos como metas; 

7.8.42 Deve emitir o Demonstrativo de Metas Fiscais com as metas anuais relativas a receitas, despesas, resultado nominal 

e primário e montante da divida publica, para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes; 

7.8.43 Deve emitir o Anexo de Riscos Fiscais e Providencias que devera ser apresentado na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, conforme determinado pela Portaria da STN que trata o Manual de Demonstrativos Fiscais; 

7.8.44 Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência da LDO, registrando estas alterações sem afetar 
os dados originais (armazenar os históricos). Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento; 

7.8.45 Permitir o cadastramento de metas fiscais consolidadas para emissão de demonstrativo da LDO, conforme modelo 

definido pela STN; 

7.8.46 Permitir o desdobramento das ações do programa de governo, criando um nível mais analítico para o planejamento; 

7.8.47 Possuir Integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento como 

Órgão, Unidade, Programa, Ação, Categoria Econômica, Fonte de Recursos, etc.; 

7.8.48 Permitir elaborar a LDO utilizando Informações da LDO anterior ou do PPA em vigência; Possibilitar a importação 

das Estimativas das Receitas e Metas do PPA para a LDO enquanto a LDO inicial ainda não estiver aprovada; 

7.8.49 Emitir os Anexos I, II, III e IV em conformidade com o estabelecido pelo TCE- MT; 

7.8.50 Emitir relatório que demonstre as fontes de financiamento da Administração direta e indireta; 

7.8.51 Permitir emitir relatórios das metas das ações do programa de governo agrupando as Informações por qualquer 

nível de codificação da despesa (Função, Sub função, programa, ação, categoria econômica e fonte de recursos). Emitir relatório 

que demonstre as metas físicas e financeiras dos programas e ações de governo; 

7.8.52 Emitir relatórios que identifique e classifique as ações governamentais; 

7.8.53 Emitir relatórios que identifique e classifique os programas de governo; 

7.8.54 Emitir relatório que agrupe os programas governamentais de acordo com seus objetivos comuns; 

7.8.55 Permitir elaborar e gerenciar varias alterações legais do PPA simultaneamente, controlando cada uma delas junto 

a sua respectiva situação (elaboração, tramitação, inclusão de emendas, aprovada, arquivada, etc.) e mantendo histórico das 
operações; 

7.8.56 Permitir que uma alteração legal do PPA tenha sua movimentação refletida automaticamente em uma ou duas 

LDO; 

7.8.57 Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência do PPA, registrando estas alterações sem afetar 

os dados originais (armazenar os históricos). Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, excluem ou incluem os 

itens do Plano Plurianual; 

7.8.58 Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento; 

7.8.59 Possibilitar a vinculação de uma mesma ação de governo para vários programas governamentais; 
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7.8.60 Permitir a vinculação de um mesmo programa em vários órgãos e unidades de governo. 

 

7.9 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ESTOQUE VIA BROWSE (NAVEGADOR). 

7.9.1 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados; 

7.9.2 Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo; 

7.9.3 Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou por grupo de materiais para os 

centros de custos (nos níveis superiores e nos níveis mais baixos dentro da hierarquia), mantendo o controle sobre os totais 

requisitados, alertando sobre eventuais estouros de cotas; 

7.9.4 Possuir controle da localização física dos materiais no estoque; 

7.9.5 Permitir a geração de pedidos de compras para o setor de licitações; 

7.9.6 Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe 

selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento; 

7.9.7 Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser realizado o vinculo com o respectivo Pedido de Compra, 

gerando assim a baixa da necessidade de compra que estava pendente; 

7.9.8 Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e 

mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 

7.9.9 Permitir que o documento requisição de material possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe 
selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento; 

7.9.10 Efetuar calculo automático do Preço médio dos materiais; 

7.9.11 Controlar o estoque mínimo, Máximo e ponto de reposição dos materiais de forma individual e por Almoxarifado; 

7.9.12 Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais; 

7.9.13 Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas a movimentação do estoque para 

cada material, de forma analítica; 

7.9.14 Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventario, bloqueando movimenta9oes durante a sua realização; 

7.9.15 Tratar a entrada de materiais recebidos em doação; 

7.9.16 Possuir integração com o sistema de Administração de frotas efetuando entradas automáticas nos estoques desse 

setor; 

7.9.17 Possuir integração com o sistema patrimonial disponibilizando automaticamente a inclusão do item patrimonial 

naquele sistema e mantendo o vinculo entre eles; 

7.9.18 Permitir controlar a aquisições de materiais de aplicação imediata; 

7.9.19 Permitir o controle de datas de vencimento de materiais perecíveis; 

7.9.20 Permitir bloquear as movimenta9oes em períodos anteriores a uma data selecionada; 

7.9.21 Possibilitar a definição parametrizada através de mascara da estrutura de centros de custos, locais físicos e de 

classificação de materiais; 

7.9.22 Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; 

7.9.23 Possuir total integração com o sistema de compras e licitações possibilitando o cadastro único dos produtos e 

fornecedores e efetuando a visualização dos pedidos de compras naquele sistema, permitindo a unificação de pedidos de compra 

e agilizando o processo de dispensarão de produtos; 

7.9.24 Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja parametrizado pelo próprio usuário, 

possibilitando-lhe selecionar os dados a serem impressos, bem como a sua disposi9ao física dentro do documento; 

7.9.25 Permitir a movimentação de entrada e saída por leitor de código de barras, agilizando o processo; 

7.9.26 As atualizações do software nas estações/terminais, devem ser automáticas ao inicializar o sistema; 

7.9.27 Elaborar relatórios de Consumo Médio e de Curva ABC; 

7.9.28 Permitir a gestão de material (entradas e saídas) via web, através de browser; 

7.9.29 Possibilitar a entrada automática no estoque através das requisições ou solicitação e por produto expedida pelo 

Departamento de compras, via web; 

7.9.30 Possibilitar a saída automática no estoque através das requisições ou solicitação expedida pelo Departamento de 

compras, podendo ter as opções de consulta por produto e transferência, via web; 

7.9.31 Possibilitar consultas de materiais em estoque por lote, permitindo o controle de validade do mesmo, podendo 

emitir o relatório via web; 

7.9.32 Emitir Relatório de Entradas e Saídas do estoque por período e com filtros Produto, Fornecedor, Unidade/Setor, 
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Centro de Custo, Órgão, Unidade, podendo agrupa-las pelos mesmos filtros, via web.  

7.9.33 Possibilitar o gerenciamento do controle de posição de estoque em tempo real, podendo fazer a geração do relatório, 

via web; 

7.9.34 Permitir o Controle de Acesso por Órgão e centro de custo que o usuário pertença, tendo somente acesso as 

atribuições orçamentárias do Órgão, via web. 

 

7.9.35  SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO CONTROLE INTERNO 

7.10.1 O Sistema de Controle Interno deverá produzir relatórios exigidos pelos Tribunais de Contas Estaduais e auxiliar as 

atividades de fiscalização e orientação da Controladoria Municipal. O Sistema de Controle Interno Municipal, combinado ao 

controle externo exercido pelos Tribunais de Contas poderá auxiliar a respectiva Prefeitura Municipal na fiscalização do 

cumprimento das normas legais, especialmente as da Lei Complementar n° 101/00 - a LRF, devera ainda permitir: 

7.10.2 Realizar levantamentos de funcionamento dos diversos setores da Administração; 

7.10.3 Realizar levantamento de dados estatísticos da situação econômico financeira desde a arrecadação municipal até a 

elaboração dos balanços; 

7.10.4 As principais opções do sistema deverão ser: 

• Parâmetros: cadastramento de usuários e funcionalidades do sistema; 

• Cadastros: manutenção dos cadastros básicos de assuntos, unidades responsáveis e níveis de informação; 

• Avaliação: manutenção de questionário, programação de serviços e impressão de relatórios; 

• Auditoria: manutenção de itens, programação de serviços e impressão de relatórios; 

• Dados: levantamento das quantificações disponíveis que se constituem em base para o conhecimento da realidade em 

sistemas de contabilidade, arrecadação e pessoal compatíveis com o da empresa. 

7.10.5 O sistema deverá ser totalmente parametrizável, visando adaptar-se as situações e peculiaridade de cada usuário, com 

relação a: 

• Usuários: livre cadastramento de usuários e permissões de acordo com as unidades responsáveis; 

• Avaliação: inclusão, exclusão e alteração a qualquer momento de quesitos a serem utilizados na avaliação por assuntos 

e unidades; 

• Auditoria: inclusão, exclusão e alteração a qualquer momento de itens a serem examinados nas verificações, por 
assuntos e unidades. 

7.10.6 Níveis: o cadastramento de níveis para as avaliações e auditorias, devera permitir a geração de relatórios só de 

determinado nível, por assuntos, unidades responsáveis e ainda só as irregularidades constatadas com respectivas recomendações 

ou completo. 

 

7.10 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COM 

EMISSAO DE HOLERITE VIA BROWSE (NAVEGADOR). 

7.11.1 Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições e outros); 

7.11.2 Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das alterações cadastrais do 

funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos; 

7.11.3 Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos do funcionário com movimento de 

Ato Legal que autoriza a movimentação; 

7.11.4 Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções parametrizadas pela 

empresa; 

7.11.5 Permitir emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade, por ano, meses e tipo efetividade com 

dias por mês e total por ano, com resumo final do Tempo Municipal e Tempo Efetividade (Tempo Atual mais Anterior); 

7.11.6 PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário); 

7.11.7 Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração Biológica por período, mantendo 

histórico atualizado; 

7.11.8 Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos registros Ambientais por 

período, mantendo histórico atualizado; 

7.11.9 Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes ao PPP, como alterações de 

cargos, mudança de agente nocivo, transferência, descrição dos cargos e atividades exercidas pelo funcionário; 

7.11.10 Permitir registrar e manter atualizado o histórico, as técnicas utilizadas para neutralização de agentes nocivos a 

saúde; 
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7.11.11 Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados históricos; 

7.11.12 Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador a fatores de riscos; 

7.11.13 Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 

7.11.14 Manutenção de concursos, processos seletivos. Permitindo o registro e acompanhamento de todas as fases, 

possibilitando a importação das informações de concursos realizados por terceiros através de layout disponibilizado; 

7.11.15 Importação e calculo de cartão de ponto conforme portaria MTE 1.510/2009 e suas atualizações; 

7.11.16 Calculo e controle de emissão de margem consignável, de forma que seja possível que o agente financeiro possa 
validar o conteúdo da declaração através de codificação emitida no relatório; 

7.11.17 Controlar e executar todos os atos de pessoal com possibilidade de gerar o documento ou armazenar PDF; 

7.11.18 Permitir a contabilização automática da folha de pagamento e provisões; 

7.11.19 Manter o registro das informações históricas necessárias as rotinas anuais, 13° Salário, rescisões de contrato e 

ferias; 

7.11.20 Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas, Fundo de Previdência Municipal (GPRM), 

Previdência Social (GPS), GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP e CAGED; 

7.11.21 Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos e pagamento 

PIS/PASEP; 

7.11.22 Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com livre formatação desses 

documentos pelo usuário; 

7.11.23 Permitir formatação e geração de arquivos para credito bancário; 

7.11.24 Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos como imagem de fundo nos relatórios; 

7.11.25 Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor de texto Possuir rotina de 

calculo de benefícios tais como: Vale-transporte e Auxilio- Alimentação; 

7.11.26 Possuir controle dos Tomadores de Serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, integrando essas 

informações para DIRF; 

7.11.27 Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vinculo, quanto ao acumulo de 
bases para IRRF, INSS e FGTS; 

7.11.28 Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 

7.11.29 Possuir rotina para programação e calculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e Complemento Final Dezembro); 

7.11.30 Possuir rotina para programação e calculo de Ferias normais e coletivas; 

7.11.31 Possuir rotina para programação e calculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 

7.11.32 Permitir calculo e emissão de Rescisão Complementar, a partir do Lançamento do valor complementar via 

movimento de rescisão pela competência do pagamento, gerando automaticamente o registro destes valores na Ficha Financeira 

do mês, para integração contábil e demais rotinas; 

7.11.33 Permitir o calculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para admissões do mês anterior, que 

chegaram com atraso para cadastramento; 

7.11.34 Permitir o calculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para pagamento das diferenças de 

meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha Atual; 

7.11.35 Permitir o calculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando adequadamente os diversos 

regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais; 

7.11.36 Possuir bloqueio do calculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para servidores com termino de contrato 

(Temporário/Estagio Probatório) no mês, o qual devera ser rescindido ou prorrogado; 

7.11.37 Após calculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado do calculo ou histórico 

mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa abrir o calculo mensal e liberar a movimentação; 

7.11.38 Permitir calculo e emissão da provisão de Ferias, 13° Salário e encargos por período; 

7.11.39 Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e sintética. Permitir a captação e 

manutenção de Informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, inativo e pensionista, registrando a evolução histórica; 

7.11.40 Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor (temporários e efetivos); 

7.11.41 Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por lotação, permitindo acesso 

exclusivo das Informações por lotação de acesso, para descentralização das atividades; 

7.11.42 Garantir a disponibilidade e segurança das Informações históricas das verbas e valores de todos os pagamentos e 

descontos; 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 

PLANEJAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
 EMAIL: pregaosfa@outlook.com 

 
 

7.11.43 Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários; 

7.11.44 Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de Informações cadastrais complementares, e 

que o sistema disponibilize de forma automática, telas de manutenção destas Informações, com possibilidade de parametrizar 

layouts diversos, para emissão de relatórios e geração de arquivos; 

7.11.45 Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição; 

7.11.46 Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando automaticamente a baixa na época e 

condições devidas; 

7.11.47 Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por ocasião de ferias, 13° e folha 

de pagamento, com suas respectivas formulas, conforme determinação judicial; 

7.11.48 Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos mesmos; 

7.11.49 Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o servidor tenha desempenhado, 

dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de acordo com a legislação; 

7.11.50 Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e disponibilizar Informações 
para calculo e concessão aposentadoria; 

7.11.51 Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo); 

7.11.52 Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores; 

7.11.53 Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais; 

7.11.54 Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 

7.11.55 Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como salário-família e 

auxílios-creche e Educação; 

7.11.56 Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anu Ênio, quinquênio, licença premio, 
progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou perda por faltas e afastamentos; 

7.11.57 Permitir o calculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou transformação em abono 

pecuniário da licença-prêmio assiduidade; 

7.11.58 Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em folha; 

7.11.59 Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, periculosidade, 

insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 

7.11.60 Possibilitar que os profissionais credenciados possam alimentar o sistema via internet com as Informações de 

pericias realizadas; 

7.11.61 Possibilitar que os participantes de concursos/processos seletivos possam consultar via internet a sua situação; 

7.11.62 Possibilitar o recadastramento dos funcionários via internet, sem necessidade de comparecimento presencial ao 

setor de pessoal; 

7.11.63 Possuir painel de configuração de perfil via internet, exclusivo ao agente publico, de modo a possibilitar que o 

servidor/usuário altere seu e-mail, senha, solicite nova senha ou remova seu próprio acesso independente de contato, 

requerimento ou solicitação ao RH; 

7.11.64 Permitir ao agente público imprimir demonstrativo de pagamento mensal, 13° salário, ferias, rescisão, declaração 

de margem consignável com código de autenticação e informe de rendimentos anual através da internet; 

7.11.65 Permitir a qualquer cidadão ou empresa consultar a veracidade da declaração de margem consignável pela internet 

mediante código de autenticação; 

7.11.66 Todo o sistema devera ser parametrizado e as configurações de Integração contábil deverão ser feitas conforme a 

classificação das despesas, com suporte ao APLIC/TCE e com identificação automática das contas do PCASP, de acordo com a 
classificação da despesa. Caso haja parâmetros repetitivos o sistema deve oferecer opções de replicação; 

7.11.67 Permitir a importação de arquivos de convênios (plano de saúde, consignações financeiras, sindicatos, entre outros) 

e a validação de inconsistência para inclusão automática na folha de pagamento; 

 

7.12 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO VIA 

BROWSE (NAVEGADOR) (OUVIDORIA) 

7.12.1 O sistema de Ouvidoria cadastra e acompanha tramites e providencias dos atendimentos prestados aos cidadãos, 

seja pessoalmente, através da Internet, correio, caixas coletoras ou telefone. Permitir o cadastramento de acesso aos usuários, 

por níveis de permissões; 

7.12.2 Permitir a consulta, inclusão e exclusão dos assuntos utilizados no atendimento ao cidadão; 

7.12.3 Permitir a consulta de atendimentos realizados; 
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7.12.4 Permitir a consulta e modificações do responsável do departamento; 

7.12.5 Permitir o encerramento de um atendimento; 

7.12.6 Permitir a emissão de relatório de atendimentos realizados por local de atendimento; 

7.12.7 Permitir a emissão de relatório de atendimentos por setor encaminhado; 

7.12.8 Permitir a emissão de relatório por assuntos; 

7.12.9 Permitir a emissão de relatório de atendimentos abertos, em andamento e encerrados; 

7.12.10 Permitir a emissão de relatório de atendimentos em atraso; 

7.12.11 Permitir a consulta tipo de solicitação; 

7.12.12 Registra o atendimento, relacionando-o por natureza do assunto e pela área responsável; 

7.12.13 Registra os dados do atendente, a prioridade da solicitação e os dados do cidadão, caso este se identifique, caso 

contrário, o atendimento pode ser cadastrado como anônimo; 

7.12.14 Permite que o atendimento seja encaminhado para o órgão competente, que devera estabelecer data e providencias, 

ou solução, sobre o mesmo; 

7.12.15 Possibilita ao efetuar o registro encaminhar uma carta ou um e-mail referente ao atendimento para o órgão 
competente, e uma carta de esclarecimento ou e-mail para o cidadão; 

7.12.16 Possibilita a inclusão, encaminhamento, consulta manutenção e providencia para os registros de atendimento; 

7.12.17 Possibilita o cidadão fazer consultas sobre a situação do seu atendimento diretamente pelo site, validando pelo 

numero do protocolo ou aguardar encaminhamento do órgão responsável; 

7.12.18 Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento mensal, assuntos vistos no mês, quantidade de atendimentos 

por natureza, por quantidade de vezes que determinado programa foi acessado em um período, quantidade de processos por 

órgão, quantidade de reivindicações por programa, pode relacionar os atendimentos pendentes ou total de atendimentos por 

forma; 

7.12.19 Permite que cada órgão seja responsável pela manutenção de sua tabela de “Assunto”, “Programa”, “Priorização”, 

e “Modelos de Cartas”. A manutenção das demais tabelas fica centralizada na Gerencia de Ouvidoria. Esta centralização 

permitira a compatibilidade dos dados para emissão de relatórios estatísticos em seus diversos níveis. 

 

7.12.20  SOFTWARE PARA GESTAO DE DOCUMENTOS VIA BROWSE (NAVEGADOR) (PROTOCOLO) 

7.12.21  Esse sistema deverá ter por finalidade controlar e gerenciar os processos, protocolos e documentação em geral da 

instituição. O sistema controlara os protocolos e seus tramites, com pareceres e endereçamento de arquivos, devendo possuir um 

editor próprio que possibilite o gerenciamento de todos os documentos (decretos, ofícios, etc.), bem como agenda de 

compromissos e um sistema de consulta fácil e rápido, permitindo um acompanhamento detalhado dos processos, protocolos, 

documentos e seus autores, agrega também uma rotina de digitalização de documentos e processos possibilitando assim a 

visualização instantânea dos documentos em seu formato original, com carimbos e assinaturas; 

7.13.1 Cadastro dos documentos deverá ser rápido e fácil, contendo informações que possibilitem seu total controle. O 

usuário poderá cadastrar diversos tipos de documentos, como atas, ofícios, decretos e leis, definindo seus modelos, tornando, 

assim, muito fácil a confec9ao de um documento novo, já que o sistema devera vincular o cadastro do documento com o arquivo 

em si, que, por sua vez, ficara gravado em banco de dados. O sistema devera proporcionar diversas opções de pesquisa, podendo 

o usuário pesquisar outras opções por partes especificas do texto (conteúdo do documento), visualizando o mesmo em destaque, 

isso tudo vinculado a digitalização do documento; 

7.13.2 Todo protocolo, processo e/ou documentação e ou digitalização cadastrada no sistema poderá ser endere9ada, 
devendo, o endereçamento físico, consistir em informar a localização do arquivo dentro da instituição, sendo ele arquivado ou 

não; 

7.13.3 Permitir o controle da agenda de diversos usuários, sendo tudo definido por senha; 

7.13.4 Todo documento cadastrado devera ser enviado para o setor administrativo responsável, cada setor devera ter a 

opção de informar seu parecer e arquivar ou dar andamento, enviando o protocolo para um outro setor administrativo, tudo isso 

a ser realizado em tempo real e com uma copia digitalizada do processo em anexo, O processo de tramitação de documentos e 
seus pareceres deverão ser totalmente gravados para consulta e relatórios futuros, garantindo a segurança e agilidade das 

informações. Cada tipo de documento devera possuir um controle de tempo, para que não seja ultrapassado o tempo de resposta; 

7.13.5 Documentos como copias de RG, certidões, atestados ou mesmo toda documentação da secretaria, como leis e 

processos, poderão ser anexados a um protocolo, bastando que se informe o tipo de documento, permite anexar ao protocolo a 

digitalização desses documentos aumentando assim a integridade dessas informações. Permitir um controle avan9ado de 

usuários, com senhas e com atribuições de permissões em nível de tela e operação; 

7.13.6 Em atendimento a Lei n° 12.527 de 18/11/2011 (Acesso a Informações) o sistema deve possibilitar a integração e 
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interação com gerenciamento de documentos que permita, no mínimo: 

• A captura de documento como um elemento de arquivo, incorporando-o ao gerenciamento de documentos, através das 

seguintes ações: registro; classificação; indexação; atribuição de restrição de acesso e arquivamento; 

• Registro Digital correspondente ao resultado da aplicação das ferramentas de TI que gerem uma imagem digital do 

documento em meio físico; 

• A Gestão de Documentos através de conjunto de equipamentos, ferramentas e sistemas que permitam gerenciar a criação, 

revisão, aprovação e descarte de documentos eletrônicos; 

• A Gestão de Documentos através de conjunto de equipamentos, ferramentas e sistemas que permitam gerenciar a criação, 

revisão, aprovação e descarte de documentos eletrônicos; 

• A Pesquisa, localização e apresentação dos documentos; 

• A Avaliação, temporalidade e destinação dos documentos nas fases corrente e intermediaria, facilitando a constituição dos 

arquivos permanentes. Os prazos de guarda e as ações de destinação devem ser fixados em tabela de temporalidade e destinação 

a ser adotada pela entidade; 

• A Publicação e a divulgação através de meio eletrônico, inclusive internet, dos documentos que forem selecionados; 

Consultas locais e a distancia por funcionários, assessores, bem como quaisquer outras pessoas dos documentos e Informações 
digitalizados e autorizados para consultas e divulgações; 

7.13.7 Permitir o cadastramento de acesso aos usuários, por níveis de permissões; 

7.13.8 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos interessados compreendendo como pessoa física ou jurídica; 

7.13.9 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos setores do protocolo; 

7.13.10 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos assuntos do protocolo; 

7.13.11 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos pareceres do protocolo; 

7.13.12 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos tipos de documento; 

7.13.13 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos tipos de cargos; 

7.13.14 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos tipos de cidades, bairros, e ruas, por tipos logradouros; 

7.13.15 Permitir a consulta, inclusão, alteração, exclusão dos protocolos, onde compreende os campos dos dados, origem 

do setor, interessado; 

7.13.16 Permitir tramitar/movimentar protocolos individuais e coletivos; 

7.13.17 Permitir a emissão de relatório protocolos com vencimento em tramite, por período, assunto, interessado, setor; 

7.13.18 Permitir a emissão de relatório de movimentação dos protocolos por período, assunto, interessado, setor; e numero 

de protocolo; 

7.13.19 Permitir a emissão de relatório de protocolos não recebidos por período, assunto, interessado, setor; 

7.13.20 Permitir a emissão de relatório de protocolos encaminhados por período, setor destino. 

 

7.14 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE GESTAO SOCIAL VIA BROWSE (NAVEGADOR) 

7.14.1 O sistema deve funcionar totalmente on-line (web), dispensando a instalação de quaisquer softwares adicionais 
nos equipamentos que faraó os acessos, sendo necessário apenas um dispositivo com um navegador (browser), leitor de arquivos 

em formato PDF e conexão a internet; 

7.14.2 Garantir segurança na comunicação entre o usuário e o software utilizando transmissão de dados por meio de uma 

conexão segura criptografada (https) no navegador; 

7.14.3 A solução não deve ser limitada quanto a periodicidade de uso, limite de usuários ativados e/ou conectados 

simultaneamente, quantidade de dados a serem armazenados, unidades de atendimento ou volume de utilização e consumo do 
aplicativo/programa em ambiente web, compactuando um sistema SaaS (Software as a Service) de total autonomia para o ente; 

7.14.4 Deve oferecer compatibilidade para uso em equipamentos portáteis como tablets, smartphones e outros dispositivos 

que tenham acesso a web, para realização de trabalhos de campo; 

7.14.5 Deve possibilitar a criação da estrutura organizacional por entidades, órgãos e unidades ou centro de custos de 

trabalho, por meio de URLs personalizáveis e amigáveis, que possibilite o acesso direto ao endereço de um órgão, unidade ou 

centro de custo diretamente; 

7.14.6 Possibilitar que o administrador do sistema personalize brasões de relatórios diretamente pelo sistema bem como 

o nome de unidades e/ou centros de custo, endereço e responsável; 

7.14.7 Deve oferecer recursos de controle de acesso ao sistema, por meio do cadastro de usuários e senhas e a criação de 

perfis de acesso individualizados que restrinjam determinados acessos a somente visualização ou edição, em cada modulo ou 

funcionalidade. Deve dispor também de mecanismos de recuperação automática de senhas, bloqueio de segurança por muitas 
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tentativas de acesso com senha incorreta; 

7.14.8 Permitir ao administrador do sistema criar usuários e efetuar seus vínculos aos perfis de acesso ao sistema e também 

possibilitar o auto cadastro de usuários na central de usuários; 

7.14.9 Garantir integridade do banco de dados e segurança das Informações, não permitindo, por exemplo, a exclusão de 

registros que estejam relacionados com outros cadastros ou processos no sistema bem como não permitir o acesso a qualquer 
dado do sistema sem um login de acesso devidamente autorizado; 

7.14.10 Possibilitar na interface de usuário realizar pesquisas nos dados com filtragem alfabética, busca textual rápida ou 

avançada, permitindo o usuário definir quais campos deseja filtrar a pesquisa; 

7.14.11 Possibilitar na interface de usuário filtrar dados de diferentes formas, por períodos (ex.: atendimentos de hoje, desta 

semana, do mês passado, etc) e por campos de determinados cadastros (ex.: famílias em vulnerabilidade, atendimentos abertos 

ou fechados, com ou sem encaminhamentos). Possibilitar ao usuário criar seus próprios filtros personalizados para os campos do 

cadastro e reutiliza-los posteriormente; 

7.14.12 Possibilitar na interface do usuário visualizar Informações das listagens com destaques diferenciados em tamanhos, 

cores e formatos para diferenciar determinadas Informações (ex.: diferenciar a descrição de um atendimento da descrição de um 

tipo de atendimento); 

7.14.13 Possibilitar na interface do usuário ações individuais nos registros tais como editar, excluir e operações exclusivas 

de determinados cadastros como encaminharam um atendimento por exemplo. Possibilitar também realizar ações em lote, tais 

como excluir ou exportar todos ou determinados registros; 

7.14.14 Possibilitar o cadastro e controle unificado de pessoas (indivíduos) e famílias, possibilitando compartilhar o mesmo 

cadastro entre a Secretaria de Assistência Social e todas as suas unidades de referenda; 

7.14.15 Possibilitar identificar para as pessoas cadastradas os dados pessoais como estado civil, sexo, data de nascimento, 

cônjuge, filiação, documentos pessoais, endereço, raça, cor e deficiências, e outras Informações pertinentes; 

7.14.16 Possibilitar o cadastro dos profissionais da Secretaria, registrando seu nome completo, matricula, admissão, 

Função, n° de registro no órgão ou conselho, funcionando integrado ao cadastro de pessoas. Possibilitar também o vinculo do 

profissional com seu login de acesso; 

7.14.17 Possibilitar o armazenamento de fotos para os integrantes dos grupos familiares e sua exibição nos serviços, 

atendimentos e projetos que o usuário for relacionado, bem como possibilitar o armazenamento de documentos digitalizados 

destes integrantes; 

7.14.18 Possibilitar cadastrar os grupos familiares informando cada pessoa e sua Função na família, Informações da 

situação da família e do membro, classificação da família, especificidades sociais, étnicas ou culturais, despesas mensais e 

unidades de atendimento; 

7.14.19 Possibilitar informar dados socioeconômicos do grupo familiar, tais como dados da ocupação, renda familiar ou 

per capita proveniente de programas sociais ou outras fontes; 

7.14.20 Possibilitar informar dados da infraestrutura do domicilio, tais como tipo da construção, abastecimento de água, 

iluminação publica, destino do lixo, bem como dados quantitativos de pessoas residentes no domicilio, mulheres grávidas, mães 
amamentando, deficientes e outras Informações pertinentes; 

7.14.21 Possibilitar identificar as famílias e os membros que participam de programas ou benefícios como BPC, Bolsa 

Família, Projovem, e outros; 

7.14.22 Possibilitar identificar as famílias que estão em situação de extrema pobreza ou em alguma outra situação de 

vulnerabilidade social; 

7.14.23 Possibilitar o registro das Informações de usuários em situação de rua contemplando todas as características 

presentes no formulário suplementar do Cad Único; 

7.14.24 Possibilitar o registro das condições educacionais da família tais como indicador de alfabetização e dados de 

escolaridade, conforme Prontuário do SUAS; 

7.14.25 Possibilitar o registro das condições de saúde da família tais como deficientes que recebem cuidado de terceiros, 
presença de gestantes na família, doenças e uso de substancias e todos aqueles previstos no Prontuário do SUAS, com respostas 

controladas por data e responsável pela coleta; 

7.14.26 Possibilitar o registro dos dados de convivência familiar e comunitária conforme Prontuário do SUAS, com 

respostas controladas por data e responsável pela coleta; 

7.14.27 Possibilitar o controle de programas sociais com informações sobre valores e de descumprimento de 

condicionalidades de saúde e Educação; 

7.14.28 Possibilitar personalizar tipos de família (ex.: Nuclear ou Conjugal, Ampliada ou Extensa, etc.) e situações de 

membros familiares tipo, data e anota9oes (ex.: Divorcio, Casamento, Falecimento, etc.); 
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7.14.29 Possibilitar o registro e controle dos atendimentos realizados pela Secretaria ou unidades de referenda, forma de 

ingresso dos usuários a unidade e encaminhamentos realizados para a rede de serviços; 

7.14.30 Permitir atribuir responsabilidade de atendimentos para determinados grupos e/ou usuários no sistema, notificando 

os responsáveis por e-mail e internamente no sistema, possibilitando identificar datas, descrições, links de acesso aos 

atendimentos e numero de notificações. Possibilitar identificar as notificações lidas e não lidas; 

7.14.31 Possibilitar a realização de atendimentos com base nos serviços sócio assistenciais de acordo com o que trata a 

Resolução n° 109/2009 (Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais), permitindo identificar usuários em grupos 

familiares, membros ou indivíduos envolvidos e o Serviço da tipificação relacionado; 

7.14.32 Possibilitar registrar o histórico do cumprimento de MSE, acolhimento institucional, violência e violação de 

direitos e os demais provenientes da Proteçao Social Especial; 

7.14.33 Possibilitar definir a privacidade das informações cadastradas, como publica a privada, para usuários ou grupos de 

acesso específicos, nos encaminhamentos de atendimentos, pareceres de projetos e pareceres dos grupos e/ou usuários específicos 

do projeto e pareceres dos planos de acompanhamento referente ao monitoramento e avaliação, a fim de preservar o sigilo de 

determinadas informações registradas em pareceres técnicos; 

7.14.34 Possibilitar o gerenciamento de projetos e ações do PAIF, Serviços de Convivência e Projetos de iniciativa do 

Município, permitindo emitir pareceres de monitoramento e avaliação do projeto e pareceres para cada família ou individuo 

participantes; 

7.14.35 Possibilitar a gestão dos benefícios eventuais, controlando os tipos existentes (ex.: Auxilio natalidade, Auxilio 

funeral, etc.) e sua legislação, as concessões realizadas com a descrição, data e detalhamento dos itens fornecidos, bem como os 

pareceres dos profissionais que justificam as concessões; 

7.14.36 Possibilitar registrar o acompanhamento de famílias ou pessoas nos serviços da Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial, identificando os atendimentos realizados, ações que estão inseridas e benefícios recebidos, possibilitando uma 

visão integrada da família e/ou indivíduos em cada Serviço sócio assistencial, em um único local; 

7.14.37 Possibilitar o controle do processo de acompanhamento familiar mediante diagnostico social, identificação de 

vulnerabilidades, necessidades e potencialidades, intervenção em grupo ou particularizado, inserção em ações do PAIF, objetivos 

e plano de metas por eixo (Educação, Saúde, Habitação Aspectos jurídicos, etc.), media9oes periódicas, monitoramento e 

avaliação do plano de acompanhamento familiar, durante toda sua execução; 

7.14.38 Possibilitar a gestão de programas habitacionais com personalização dos tipos de demandas, e montagem de 

programas habitacionais em diferentes esferas (Municipal, Estadual e Federal), com seleção e oferta automática de programas 

habitacionais de acordo com as informações do interessado registrado, por diferentes faixas de renda. Possibilitar também 

identificar critérios e prioridade para seleção e condições de financiamento por faixa de renda do programa; 

7.14.39 Permitir anexar documentos ao processo de demanda habitacional e também visualizar informações do titular, tais 

como foto, membros familiares, identidade, CPF, dados de deficiência, escolaridade e outros dados pessoais de cada membro; 

7.14.40 Possibilitar informar detalhes da demanda como área de interesse, se possui terreno com contrato de compra e 

venda, com escritura, se aceita mudar de endereço e espaço para anotações com data; 

7.14.41 Possibilitar que nos principais cadastros e processos do sistema tais como pessoas, famílias atendimentos, projetos 

em grupo, acompanhamentos e planos, benefícios eventuais, etc., seja possível exportar dados em formato CSV ou outra forma 

de tabulação de dados utilizando filtragens por período, por tipos (ex.: famílias em vulnerabilidade, atendimentos de denuncias, 

benefícios de auxilia-natalidade, etc.) e/ou por qualquer outra condi9ao que o usuário desejar filtrar, em diversas colunas do 

banco de dados. Estas operações devem ser possíveis realizar diretamente na interface de usuário e servirão para exportação de 

dados do sistema para outras finalidades; 

7.14.42 Disponibilizar a todos os usuários manual completo de operação do sistema atualizado, com tópicos e imagens 

ilustrativas de todas as funcionalidades do sistema, no treinamento em formato impresso e durante a execução do contrato novas 

versões em formato eletrônico; 

7.14.43 O sistema deve possibilitar a emissão dos relatórios, gráficos e documentos no mínimo nos formatos PDF, DOC, 

XLS e CSV. No caso de CSV, admite-se outras formas em tabulação que permitam a exportação e manuseio das informações 

em outros locais; 

7.14.44 Emissão do demonstrativo da ficha socioeconômica dos grupos familiares; 

7.14.45 Emissão de relatórios cadastrais no sistema, tais como famílias, pessoas, atendimentos, projetos, etc.; 

7.14.46 Emissão de relatório com sumario de atendimentos detalhando data, descrição sumarias, usuários atendidos e 

responsáveis pelo atendimento; 

7.14.47 Emissão do relatório dos atendimentos encaminhamentos realizados para famílias e/ou indivíduos; 

7.14.48 Emissão de gráfico ou relatório textual dos benefícios eventuais concedidos; 
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7.14.49 Emissão da declaração de beneficio eventual recebido com dados do beneficiário, legislação, parecer do 

responsável e assinaturas; 

7.14.50 Emissão de gráfico de famílias cadastradas por bairro e/ou tipo de vulnerabilidade social; 

7.14.51 Emissão de relatório com a relação das famílias incluídas em acompanhamento pelo PAIF e/ou PAEFI, com 

identificação do mês, ano e Unidade de Referenda; 

7.14.52 Emissão de demonstrativo analítico dos atendimentos mensais obrigatórios do CRAS, com identificação da 

Unidade de Referenda e os quantitativos das famílias em acompanhamento pelo PAIF e atendimentos individuais e coletivos, de 

acordo com os modelos de formulários do MDS; 

7.14.53 Emissão de demonstrativo analítico dos atendimentos mensais obrigatórios do CREAS, com a identificação dos 
quantitativos de acompanhamentos do PAEFI, situações de violência ou violações e cumprimento de medidas socioeducativas 

(MSE), de acordo com os modelos de formulário do MDS; 

7.14.54 Possibilitar o diagnostico sócio territorial utilizando mapas do município, atendendo as seguintes necessidades; 

7.14.55 Permitir o geo referenciamento dos endereços de famílias e ponto de interesse para apresentação em mapas 

facilitando o diagnostico territorial, no qual será possível visualização da vulnerabilidade social do Município; 

7.14.56 Permitir o georeferenciamento dos endereços de famílias do Programa Bolsa Família, BPC, BPC na Escola e 

Benefícios Eventuais; 

7.14.57 Permitir o georeferenciamento dos endereços de famílias com perfil para Política de Habitação; 

7.14.58 Distribuição geográfica dos usuários, bem como a posição das unidades da rede sócio assistencial. 

 

7.15. SOFTWARE PARA GESTAO DE P R O C E S S O S  

7.15.1. A solução não deve ser limitada quanto a periodicidade de uso, limite de usuários ativados e/ou conectados 

simultaneamente, quantidade de dados a serem armazenados, unidades de atendimento ou volume de utilização e consumo do 

aplicativo; 

7.15.2. A solução não deve ser limitada quanto a periodicidade de uso, limite de usuários ativados e/ou conectados 

simultaneamente, quantidade de dados a serem armazenados, unidades de atendimento ou volume de utilização e consumo do 

aplicativo; 

7.15.3. O sistema devera permitir gerenciar os processos de despesa, desde a fase inicial ate a fase de conclusão do processo; 

7.15.4. Possibilitar que a base de dados do software esteja hospedada em WebService possibilitando que o software possa 

ser acessado em qualquer unidade administrativa interna ou externa; 

7.15.5. Deve possibilitar a criação da estrutura organizacional da entidade, com órgãos e unidades ou centro de custos de 
trabalho; 

7.15.6. Possuir no cadastro do processo da despesa, no mínimo, as Informações sobre numero do processo, secretaria de 

origem, responsável pelo cadastro do processo, responsável pelo encaminhamento do processo, credor, tipo de documento, 

numero do documento, data do documento, valor do documento, no caso de nota fiscal indicar o tipo de nota fiscal, além de 

permitir que seja cadastrado mais de um documento para o mesmo processo; 

7.15.7. Possuir na interface do usuário visualize todas as fases já concluídas de determinado processo, possibilitando que 
possa alterar encaminhar ou finalizar o processo a partir dessa consulta, agilizando o processo; 

7.15.8. Permitir em todas as fases que o responsável possa devolver o processo para o responsável da fase anterior ou da 

fase inicial, podendo indicar o motive em um campo observação; 

7.15.9. Possibilidade do responsável de uma fase redistribuir ou assumir a responsabilidade por um determinado processo 

que esteja com a fase pendente, corrigindo dessa forma o fluxo; 

7.15.10. O cadastro do usuário devera possuir no mínimo nome, matricula, CPF, código e nome do cargo que ocupa; 

7.15.11. Possuir cadastro de credor/fornecedor que possua no mínimo possibilidade de indicar o tipo de pessoa, cadastrar 

CPF ou CNPJ, nome e observações; 

7.15.12. Possibilitar seja customizado brasões da entidade nos relatórios; 

7.15.13. Permitir que possa ser incluído ou suprimido de acordo com a necessidade de adequação nova fase, ponto de controle 

ou exigência do fluxograma da despesa utilizado no processo; 

7.15.14. Deve oferecer recursos de controle de acesso ao sistema, por meio do cadastro de usuários e senhas e a criação de 

perfis de acesso individualizados que restrinjam acessos a f a s e s  e  s e c r e t a r i a s  q u e  n ã o  e s t e j a m  a u t o r i z a d o s ;  

7.15.15. Permitir ao administrador do sistema criar usuários e efetuar seus vínculos aos perfis de acesso ao sistema; 

7.15.16. Garantir integridade do banco de dados e segurança das Informações, não permitindo por exemplo a exclusão de 

registros que estejam relacionados com outros cadastros ou processos no sistema bem como não permitir o acesso a qualquer 
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dado do sistema sem um login de acesso devidamente autorizado; 

7.15.17. Possibilitar na interface de usuário realizar pesquisas nos dados com filtragem exata, intervalo, diferente, contem 

data e inter-Val de datas, permitindo o usuário definir quais campos deseja filtrar a pesquisa; 

7.15.18. Possibilitar na interface do usuário filtrar selecionando o status da ultima situação de um processo realizado; 

7.15.19. Emissão de demonstrativo analítico dos processos pendentes de pagamento; 

7.15.20. Emissão de demonstrativo sintético de processos pendentes de pagamento; 

7.15.21. Emissão de relatório dos processos não finalizados por intervalo mensal ou por intervalo de data; 

7.15.22. Emissão de relatório dos processos finalizados por intervalo mensal ou por intervalo de data; 

7.15.23. Possibilidade de exportação de todos os relatórios emitidos no mínimo para o formato excel; 

7.15.24. Deve oferecer recurso de recarregar os processos pendentes do usuário logado; 

 

7.16. SOFTWARE PARA GESTAO E L E T R O N I C A  D E  D O C U M E N T O S  VIA BROWSE (NAVEGADOR) 

7.16.1. A solução devera oferecer recursos para a realização de digitalização e armazenamento de documentos, visando 

com isso garantir modernidade, transparência e segurança nas suas atividades do dia a dia; 

7.16.2. Possibilidade de adapta-se, praticamente, a todos os setores da Administração publica, com interface amigável; 

7.16.3. Destaca-se, entre outros benefícios, a possibilidade de ter todos os documentos digitalizados em dispositivos 

moveis; 

7.16.4. Possuir as Funções de inserir, alterar, excluir, visualizar e imprimir documentos digitalizados; 

7.16.5. Realizar cadastros auxiliares, realizar auditorias, localizar com precisão documentos físicos já digitalizados; 

7.16.6. Permitir inserir novos usuários, realizar copia de segurança, entre outras Funções; 

7.16.7. O software devera atender plenamente a todas as normas e regulamentações estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Arquivos - CONARQ; 

7.16.8. Possuir rotinas fundamentadas em regras legais para a digitalização de documentos, garantindo maior segurança 

nas realiza9oes de suas atividades; 

7.16.9. Possibilitar a inserção, alterações, exclusão ou impressão de dados, autores, digitalização e arquivo físico; 

7.16.10. Permitir abrir documentos através de código gerado pelo Sistema, via Web; 

7.16.11. Possuir filtros para busca de documentos digitalizados e cadastrados no Sistema, via Web; 

7.16.12. Permitir inserir, excluir, editar, visualizar ou imprimir a imagem do documento digitalizado em formato PDF; 

7.16.13. Possibilidade de localizar arquivos físicos dos documentos digitalizados através do código gerado pelo Sistema, 

pelo exercício, pela data do documento, pelo numero do documento, pelo tipo de documento, pelo nome do interessado, pela 

classificação do documento, pela descrição resumida de palavras, pelo corpo do documento, pelas palavras separadas do 

documento, pelas palavras juntas do documento; e pela inexistência de palavras no documento, via Web; 

7.16.14. Possuir cadastro que possibilite ao usuário cadastrar informações que o auxiliarão ao inserir novos documentos a 

serem digitalizados; 

7.16.15. Permitir o cadastro de interessados, classificação de Documentos, tipo de documentos, cadastro de autores e tipo de 

autores, sendo que em todas as opções seja possível inserir, alterar, excluir, visualizar ou imprimir os cadastros auxiliares; 

7.16.16. Possibilidade de cadastrar interessados com todas as informações relativas a ele, seja pessoa física, seja pessoa 

jurídica; 

7.16.17. Realizar manutenção das classifica9oes dos documentos pelo tipo, fase corrente, fase intermediaria, destinação final 
e observa9oes gerais; 

7.16.18. Permitir a manutenção dos tipos de documentos pelo código, descrição e pela classificação em que o tipo de 

documentos esta relacionado; 

7.16.19. Realizar manutenção dos cadastros dos autores pelo código, nome do autor, exercício, documento e pelo tipo do 

autor; 

7.16.20. Permitir a manutenção dos tipos de autores pelo código e pela descrição; 

7.16.21. Possibilitar na interface de usuário a localização física de documentos que já foram digitalizados, organizando todos 

os documentos de forma a localiza-los facilmente e com precisão, via Web; 

7.16.22. Possuir rotinas de arquivamento, permitindo o cadastro de locais, Armários, Caixas e Pastas, sendo que em todas as 

opções e possível inserir, alterar, excluir, visualizar ou imprimir os dados; 

7.16.23. Garantir ao usuário gerenciar configura9oes básicas do Sistema como: atualizar a base de dados, atualizar o próprio 

sistema via internet, realizar consultas SQL, incluir novos usuários, alterar os padrões estabelecidos, realizar copia de segurança, 

gerar arquivos para publicação em web site e configurar locais de parâmetros do sistema. 
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7.16.24. Possui as seguintes opções de parametrização: escolher o exercício que desejar como base, realizar cadastro de 

empresa e inserir o seu Brasão/Logotipo e selecionar o código do município de acordo com a tabela do IBGE; 

7.16.25. Permitir cadastrar usuários, bem como cadastrar suas respectivas senhas de acesso ao Software, podendo ainda 

restringir o acesso de cada usuário em determinadas Funções do Sistema; 

7.16.26. Possibilitar ao usuário localizar a existência de documentos que necessitem de verificação para correção de 

problemas, bem como verificar se existem itens cadastrados sem a leitura OCR Reconhecimento Ótico de Caracteres; 

7.16.27. Permitir realizar auditoria possibilitando a fiscalização por meio de relatórios sobre a produção por quantitativo de 

tempo e a produção por quantitativo por usuário; 

7.16.28. Emitir relação dos itens com problemas nos documentos, informando o tipo, o código, o exercício, o numero e o 
item dos documentos digitalizados; 

7.16.29. Emitir relatório pronto para impressão com relação de itens sem a leitura OCR, informando o tipo, o código, o 

exercício, o numero, o item e a quantidade de palavras dos documentos digitalizados; 

7.16.30. Emitir relatório de produção pronto para impressão, podendo o usuário selecionar o dia de trabalho, a hora inicial e 

a hora final; 

7.16.31. Emitir relatório total por usuário pronto para impressão, podendo selecionar o dia, mês e ano de inicio e o dia, mês 

e ano de termino; 

7.16.32. Fornecer ao usuário rotina de importação imediata de arquivo referente aos códigos de classificação de documentos 

de arquivo para Administração publica; 

7.16.33. Disponibilizar integração com o Sistema de contabilidade publica permitindo a opção de importar cadastro de 
fornecedores, gerando praticidade e comodidade ao usuário; 

 

7.17 SOFTWARE PARA GESTAO DAS INFORMAÇÕES (COLETA, ORGANIZACAO, COMPARTILHAMENTO E 

MONITORAMNTO) AO GESTOR 

7.17.1 A solução devera disponibilizar um conjunto de recursos e processos para coletar, analisar, organizar informações 

complexas e disponibilizar de forma simples, fácil e objetiva, conforme necessidade e objetivo da organização. 

7.17.2 Disponibilizar dados simplificados obtidos de integração com o banco de dados dos demais softwares oferecidos, 
com objetivo de ajudar os gestores a visualizar os indicadores e resultados das atividades da prefeitura auxiliando na tomada de 

decisões e melhoria dos resultados desejados; 

7.17.3 Disponibilizar Serviço de obtenção de informações de controle, organização, armazenamento e disponibilização 

de indicadores e resultados para gestão da prefeitura; 

7.17.4 Possibilitar obter dados através de integração de dados com os demais softwares oferecidos, organizar em um 

determinado leiaute (Layout) para que seja possível demonstrar os indicadores e resultados do funcionamento da prefeitura, 
conforme demanda dos gestores e a quem possa interessar; 

7.17.5 Garantir aos gestores fácil acesso as informações para que possam ter agilidade e segurança na tomada de 

decisão, com informações precisas conforme tempo de disponibilidade possível; 

7.17.6 Realizar a coleta de informações complexas, organizando e sintetizando para visualização simples e objetiva do 

indicador e resultado ao qual interessar avaliar. 

7.17.7 Obter acesso as fontes de dados e armazenar os dados em sua forma nativa; 

7.17.8 Analisar todas as informações a fim de saber quais interessam; 

7.17.9 Organizar as informações em Leiaute (Layout) em um modelo que fiquem sintetizadas ao ponto de ser simples, 

fácil e objetiva a leitura; 

7.17.10 Armazenar os dados organizados, sendo a base de leitura da solução de monitoramento e disponibilização; 

7.17.11 As informações são disponibilizadas para monitoramento em interface visual. 

 

8 SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO 

8.1 Os Serviços de Manutenção e Suporte Técnico visam atender em tempo e forma as necessidades de Informação 

técnica e funcional sob a utilização do Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária, em casos de erros e situações não 

previstas, necessidades de apoio operacional, assim como, solução de problemas que podem acontecer no dia a dia da operação, 

entendidos como: 

8.1.1 Serviços de Manutenção do Sistema 

8.1.2 MANUTENCAO CORRETIVA: Consistira no atendimento de erros e defeitos de funcionamento do sistema; 

8.1.3 MANUTENCAO LEGAL: São as adequações sistêmicas para atender as mudanças legais; 
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8.1.4 MANUTENCAO ADAPTATIVA: Consiste na adaptação de funcionalidades existes no Software e que não 

impactem em modifica9oes de sua estrutura, ou ainda, atualização de versa do system;  

8.1.5 MANUTENÇÃO E VOLUTIVA: Consiste na adição de novas funcionalidades ao sistema, específicos para 

atendimento do CLIENTE. 

 

8.2 DOS PRAZOS PARA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO: 

8.2.1 Os prazos para manutenção e suporte técnico se caracterizam em quatro grupos: 

8.2.2 Duvidas: atendimento imediato tendo que ser resolvido em ate 8 (oito) horas após a comunicação. 

8.2.3 Erro de Sistema: solução deve ser entregue em ate 2 (dois) dias uteis, com exceção do processamento da folha de 

pagamento e erros ligados diretamente e indiretamente com informações necessárias para serem enviadas ao Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, os quais implicam em prazos determinados que deverão ser resolvidos de imediato. 

Requisitos Legais: devem ser cumpridos dentro dos prazos estabelecidos pelas legislações vigentes desde que estejam dentro do 

objeto do contrato. 

8.2.3.1 Melhorias de Funcionalidades: serão atendidas em ate 30 (trinta) dias após termino da implantação do sistema; 

para realização das melhorias que sejam customizáveis para o bom atendimento das particularidades previstas pela 
CONTRATANTE. Demais Melhorias serão analisadas caso a caso e o prazo de atendimento atendera a um Cronograma 

Especifico avaliado pela CONTRATADA e homologado pela CONTRATANTE. Será estabelecido os seguintes prazos de 

atendimento para falhas do sistema: 

01 (um) dia útil para falhas que impactem em paralisação total do processo de 02 (dois) dias uteis para falhas que impactem 

em paralisação parcial do processo, 05 (cinco) dias uteis para falhas que afetem o processo de negocio e de 10 (dez) dias 

uteis para falhas que limitem o processo de negocio. 

 

Cláusula Segunda - Das Condições do Fornecimento: 

2.1 - A Contratada prestará o serviço de forma continua e ininterrupta, em regime de empreitada por preço por Item, 

na sede da Contratante, observando o disposto no termo de conformidade com o estabelecido no Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital; 

2.2 - Nenhum fornecimento a mais ou a menos será permitido sem a autorização da Contratante, responsabilizando-

se a Contratada pelos prejuízos advindos da entrega dos serviços fora dos padrões de qualidade e das condições 

estabelecidas nesse certame; 

2.3 - No caso de falta de mão de obra da Contratada, quando da solicitação feita pelo órgão próprio ficará a mesma 

obrigada a providenciar de imediato a entrega sob a pena de incorrer nas penalidades descritas na Cláusula Oitava 

deste Contrato; 

2.4 - A execução dos serviços deverá adequar-se ao pleno atendimento dos usuários, satisfazendo as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade na sua prestação. 

 

Cláusula Terceira - Do Preço: 

3.1 - O valor por Item para a execução do presente Contrato é de R$ 333.000,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil Reais).  

3.1.1 - 12 (doze) parcelas mensais e iguais no valor de R$ 27.750,000 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta reais), 

provenientes da prestação de serviços mensal; 

3.1.2 - 01 (uma) parcela no valor de R$ ........ (...............), proveniente do custo de implantação que deverá ser pago 

no ato da assinatura do Contrato. 

3.2 - Os pagamentos deverão ser efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, de acordo com os serviços 

realizados, apresentação da nota fiscal de locação dos sistemas, devidamente atestada pelo responsável designado 

para fiscalizar a execução contratual bem como a perfeita execução dos serviços contratados; 

3.3 - Os pagamentos serão realizados por ordem bancária por meio do Banco ........, Agência ........, Conta Corrente 

nº ........, ou cheque nominal à Contratada, vedado qualquer antecipação de pagamento sem a correspondente 

prestação dos serviços; 

3.4 - Será considerado como inadimplemento de parcela o atraso superior de 30 (trinta) dias; 
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3.5 - No caso de atraso superior a trinta dias a Contratante ficará obrigada a efetuar o pagamento com a atualização 

monetária de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia entre data do adimplemento, observado o disposto no item 

3.4, até a data do efetivo pagamento, limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento); 

3.6 - Os valores fixados neste Contrato serão reajustados no ato do aditamento no caso de prorrogação do Contrato; 

3.7 - O reajuste será efetuado com base no Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGP-

M/FGV, acumulado no período dos últimos doze meses, de acordo com a Lei nº 9.069/95. 

 

4 - Cláusula Quarta - Do Prazo de Execução e da Prorrogação do Contrato:  

4.1 - O prazo de execução do presente Contrato é de 12 (doze) meses; 

4.2 - O prazo de início da execução da prestação de serviços é contado a partir do 1º dia do mês subsequente à 

assinatura do presente Contrato; 

4.3 - O prazo de conclusão da prestação de serviços será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do termo contratual 

e assinatura da ordem de serviço; 

4.4 - O presente Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 60 (sessenta) meses se houver 

interesse público e conveniência econômico-financeira para o município, conforme preceitua o artigo 57, inciso II da 

Lei nº 8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento. 

 

Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária: 

6.1 - As despesas oriundas da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

Unidade: 01 – Coordenadoria de Administração e Planejamento; 

Projeto Atividade: 2028 – Manutenção e Encargos da Coord. ADM. e Planejamento; 
Elementos de Despesas: 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

Cód.: 113; 

 

6.2 - E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

 

Clausula Sétima - Das Penalidades e Multas: 

7.1 - O Contratado estará sujeito às seguintes penalidades, conforme os artigos 86 e 87 da Lei no.8.666/93: 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória; 

c) Multa moratória; 

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, na forma prevista no inciso IV 

do artigo 87 da Lei n.0 8.666/93. 

7.1.1 - Pelo descumprimento do prazo de fornecimento, ficará a Contratada sujeita à multa moratória de 1% (um 

por cento) a cada dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto solicitado, limitada a 20 (vinte) dias; 

7.1.2 - A multa compensatória será aplicada, cumulada ou não, em caso de infringência de qualquer das cláusulas 

contratuais celebradas elou proposta apresentada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, 

por força do estabelecido no art. 90 do Decreto no. 22.626, de 07/04/33, modificado pelo Decreto-Lei no 182, de 

05/01/38; 

7.1.3 - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas 

na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração; 
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7.1.4 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da 

comunicação, podendo ser descontada de eventual crédito que tenha a Contratada a receber por este contrato; 

7.1.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 

7.1.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao proponente/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666. 

 

Cláusula Oitava - Das Obrigações da Contratante: 

8.1 - Efetuar através do órgão próprio o controle da entrega do produto; 

8.2 - Efetuar o pagamento na forma e condições da Contratada; 

8.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta (termo de referência, etc); 

8.4 - Notificar a Contratada por escrito e verbalmente da ocorrência de eventuais anormalidades, imperfeições ou 

irregularidades na execução do serviço. E se for o caso, aplicar penalidades previstas; 

8.5 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as 

determinações do contrato; 

8.6 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

8.7 - Fiscalizar e inspecionar os serviços prestados, podendo, se for o caso, solicitar a substituição de qualquer 

funcionário ou empregado vinculado à Contratada, que apresente comportamento incompatível com os serviços que 

constituem o objeto deste instrumento. 

 

Cláusula Nona - Das Obrigações da Contratada: 

9.1 - Cumprir fielmente as condições e prazos de execução dos serviços estabelecidos neste Termo de Referência; 

9.2 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o presente Contrato, nem subcontratar 

qualquer das prestações a que está obrigada; 

9.3 - Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da Contratante 

ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

9.4 - Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, 

particularmente no que tange à regularidade fiscal; 

9.5 - A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus funcionários dentro das 

instalações da Contratante, culposa ou dolosamente, obrigando-se a repará-la ou substituí-los a sua qualidade e 

valor; 

9.6 - Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos deste Contrato, em tempo 

de serem processadas. 

 

Cláusula Décima - Dos Casos de Rescisão: 

10.1 - A Contratante, poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: 

10.1.1 - A Contratada não cumprir as disposições contratuais; 

10.1.2 - Subcontratação total ou parcial do serviço; 

10.1.3 - A prestação de serviços sem requisição do órgão encarregado do controle, com o respectivo visto da 

autoridade competente para autorização da Empresa; 

10.1.4 - Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; 

10.1.5 - Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários; 
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10.1.6 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e homologado pela 

Contratante. 

10.2 - A Contratada poderá declarar rescindido o presente Contrato por motivo de: 

10.2.1 - Atraso no pagamento das faturas. 

10.3 - A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da Legislação; 

10.4 - A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 

da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Primeira - Da Alteração Contratual: 

11.1 - O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante, ou por acordo, na forma da Lei. 

 

Cláusula Décima Segunda - Da Fiscalização: 

12.1 - Compete a um servidor da Prefeitura Municipal, designado por seu Prefeito, o acompanhamento e controle da 

execução deste Contrato, competindo-lhe a atestação de conformidade dos serviços ou materiais entregues. 

 

Cláusula Décima Terceira - Da Inadimplência: 

13.1 - Aplicam-se no caso de inadimplência da Contratada, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais 

o disposto no Artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

Cláusula Décima Quarta - Da Legislação Aplicável ao Contrato e aos Casos Omissos: 

14.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando sê-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado. 

 

Cláusula Décima Quinta - Do Foro 

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Contratante, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada que seja 

para dirimir as causas resultantes deste instrumento; 

15.2 - As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do Contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo identificam-se e assinam. 

 

 

São Felix do Araguaia - MT. 22 de janeiro de 2022. 

 

 

Contratante            Contratada 

   

Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia  

Prefeita Municipal 
 

EXCELENCIA CONTABILIDADE  

E GESTÃO PUBLICAM LTDA. 

CNPJ: 10.260.055/0001-94 
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WAYNEE GOMES DOS SANTOS 

CPF: 049.867.721-47 

MATRICULA Nº 2890-4 

FISCAL DO CONTRATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

   

Nome: 

CPF: 
 

Nome: 

CPF: 
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