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EDITAL LICITAÇÃO -  MODALIDADE “CONVITE” Nº 

002/2019 – TIPO “MENOR PREÇO” 
 

PROCESSO CM N° 020/2019 

 
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara da Estância Turística de Salesópolis, usando das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER, a todos os interessados 

que se encontra aberta nesta Casa de Leis, sita à Rua Alferes José 

Luiz de Carvalho, n° 380, Centro, licitação na modalidade CONVITE, 

pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, pela Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006 e demais legislações pertinentes, bem como pelo 

estabelecido no presente edital e nos seus anexos que se realizará 

obedecidas as seguintes condições: 

 

1– PREÂMBULO 

 

1.1. Data de abertura da licitação (fase externa): 21/03/2019 
 
1.2. Prazo para entrega das propostas: até 29/03/2019, às 16h00min 
(dezesseis horas)  
 
1.3. Data para abertura dos envelopes: 01/04/2019, às 09h00min (nove 

horas)  
 
1.4. Tipo de licitação: Menor Preço Global 
 
1.5. Local de entrega e abertura das propostas:  
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, n° 380  
Salesópolis, SP – CEP 08970-000 

 
 
1.5. Maiores informações poderão ser obtidas diretamente com a 

Comissão Especial de Licitação da Câmara Municipal da Estância 

Turística de Salesópolis, presencialmente, por meio do telefone 

(011) 4696 - 1333/1716 ou pelo site: www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

 

2– DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada na área de informática 

para fornecimento de programas de computador (licenciamento de 

software/aplicativo) de gestão pública integrada com interface 

padrão, destinado a gestão pública, incluindo treinamento de pessoal 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
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e assistência técnica, banco de dados relacional e gerenciamento de 

acessos e auditoria, inclusive com migração de dados, se necessário, 

atendendo a serviços relativos a: acessos e auditoria, patrimônio, 

gestão de compras e licitações, almoxarifado, sistemas de 

orçamentos, execução orçamentária, finanças e  contabilidade 

publica, folha de pagamento, recursos humanos, processos 

legislativos, acervos de leis, serviços online e portal da 

transparência, em conformidade com a legislação do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, AUDESP, lei de responsabilidade 

fiscal, lei da transparência, lei de acesso a informação e demais 

legislações, com suas devidas publicações na internet. 

 

Caso haja necessidade, a empresa deverá providenciar a 

migração de dados relativos à interface de outros programas ou 

adaptação das informações pré-existentes ao novo programa 

licenciado. 

 
3 - RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

Integram de maneira indissociável deste edital os seguintes anexos: 

 
 

Anexo I - Termo de Referência  
Anexo II - Declaração  
Anexo III - Declaração de Responsabilidade  
Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial  
Anexo V - Minuta de Contrato   
Anexo VI - Termo de Ciência de Notificação  

 

 

4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O recurso orçamentário encontra-se previsto na seguinte 

rubrica de despesa, constante no orçamento vigente: 

 
0101 Poder Legislativo 

01.031.0001.2001 – Atividade do Legislativo  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Este procedimento licitatório é destinado exclusivamente às 

micro e pequenas empresas, conforme prevê o inciso I do art. 48 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

5.2.Poderão participar desta licitação todas as empresas 
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interessadas que atenderem às condições deste edital, nos termos do 

item 5.5, 5.6, 5.7 e seguintes. Não poderão, contudo, participar as 

pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem, dentre outras 

estabelecidas por lei, em uma ou mais das situações seguintes: 

 

5.2.1 Se apresentarem sob a forma de consórcio; 

 

5.2.2  Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de 

participação em licitação ou de impedimento de contratar com a 

Administração, imposta pelo Município da Estância Turística de 

Salesópolis, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei 8666/93; 

 

5.2.3 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a 

Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados, 
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 8666/93 ou estejam 

impedidas de licitar e contratar em função de aplicação da 

penalidade prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

 

5.2.4 Encontrem-se falidas ou concordatárias, por declaração 

judicial, ou estejam em processo de liquidação ou dissolução; 

 

5.2.5 Que entre dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis 

técnicos haja alguém que seja diretor ou servidor dentro do quadro 

funcional de servidores públicos da Câmara Municipal da Estância 

Turística de Salesópolis;  

 

5.2.6 Que se apresentarem sob a forma de cooperativa para 

intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não possam ser 

enquadradas fielmente no disposto nos artigos 3º e 4º da Lei nº 

5.764/71; 

 

5.3. As empresas que se apresentarem sob a forma de representação 

comercial deverão indicar tal fato expressamente em sua proposta, 

bem como participar da licitação com a documentação da Representada, 

sob pena de inabilitação imediata. 

 

5.3.1. O contrato será feito em nome da empresa Representada e a 

esta caberá toda a execução e eventuais penalidades que possam advir 

sobre a inexecução do mesmo; 

 

5.4. Não será permitida a subcontratação de empresas para a execução 
integral do termo de referência.  

 

5.5. As participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos 
constantes deste edital, das condições gerais e particulares da 

licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 

elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 

cumprimento do contrato.  
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5.6. Esta licitação está aberta a todos os concorrentes, que se 

enquadrem nos ramos de atividades pertinentes ao objeto deste 

CONVITE, que atenderem os requisitos do presente Edital e seus 

Anexos. 

 

5.7. Poderão participar desta licitação as empresas devidamente 

convidadas, inscritas ou não junto à CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 

SALESÓPOLIS, bem como aquelas que preencherem os requisitos 

previstos neste Edital e manifestarem interesse em participar do 

certame, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data 

marcada para a apresentação das propostas, conforme §3º do art. 22 

da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

5.8. As empresas convidadas e que manifestarem interesse na 

participação do certame, que desejarem participar desta licitação 

deverão entregar à Comissão de Licitações dois envelopes fechados, 

os envelopes “01 – Documentação de Habilitação” e “02 - Proposta 

Comercial” deverão ser apresentados no local, dia e hora 

determinados e atender aos seguintes requisitos. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1. Os interessados em participar da presente licitação deverão 

entregar até o dia, hora e local designados no preâmbulo, 02 (dois) 

envelopes fechados e lacrados, os quais deverão conter como 

informação mínima, o seguinte: 

 
 
 Envelope n° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   
Carta Convite n° 002/2019  
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis  
Nome e CNPJ da empresa licitante. 

 
 Envelope n° 02 – PROPOSTA COMERCIAL  
Carta Convite n° 002/2019  
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis  
Nome e CNPJ da empresa licitante. 

 
 
6.2. A entrega dos envelopes implica na total sujeição da licitante 
aos termos deste edital e de seus anexos.  

 

6.3. Não serão considerados os envelopes apresentados após o prazo 
indicado no preâmbulo, bem como aqueles entregues a tempo, mas em 

local diferente do determinado, e que não tenham chegado à Comissão 

de Licitações até o final do prazo de recebimento estabelecido.  

 

7. DO CREDENCIAMENTO 
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7.1. Cada empresa poderá se fazer representar por uma única pessoa, 

que deverá identificar-se através de documento legal que contenha 

foto, observado o seguinte: 

 

7.1.1. No caso de proprietário ou sócio-proprietário da empresa, 

deverá ser apresentada cópia do contrato social, com suas últimas 

alterações ou somente da última, desde que consolidada, ou documento 

legal equivalente que comprove a condição de representação;  

 

7.1.2. No caso de representante deverá ser apresentada procuração 

por instrumento público ou particular com firma reconhecida e prova, 

conforme o item anterior, de que o outorgante tem competência para 

delegar poderes.  

 

7.2. Os documentos de credenciamento deverão estar fora dos 

envelopes de propostas e deverão ser apresentados em processo de 

cópia autenticada.  

 

7.3. A inobservância de qualquer item do credenciamento não impedirá 
a participação da licitante na presente licitação, mas inviabilizará 

a sua capacidade de manifestação. 

 

8 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO 
 

1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia legível autenticada ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que não contrarie 

eventuais determinações constantes no corpo do próprio documento. Em 

todas as hipóteses referidas neste anexo, não serão aceitos 

protocolos ou documentos com data de validade vencida. No caso de 
documentos produzidos em outro país, deverão ser autenticados pelo 

respectivo consulado e traduzidos para o português por tradutor 

juramentado. A Comissão de Licitações poderá autenticar as cópias 

dos documentos apresentados desde que conferidas com o original. 
 

2. Para o procedimento licitatório será considerada como válida, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da respectiva 

emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se 

anexada legislação específica para o respectivo documento. 

 

3. O envelope de habilitação deverá conter os seguintes 

documentos: 

 

4. Personalidade Jurídica: 

 

a) Registro de empresário, se o caso, na forma do artigo 967 do 
Código Civil Brasileiro, ou;  

 



 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

6 
 

b) Ato constitutivo, estatutos ou contrato social em vigor com 

todas suas alterações ou somente o consolidado, devidamente 

registrados na Junta Comercial respectiva no caso de sociedades 

comerciais, e, quando sociedades por ações, tais documentos 

deverão estar acompanhados da ata regularmente arquivada da 

assembléia da última eleição de seus administradores, ou; 

 

c) Prova de inscrição de ato constitutivo em Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício, ou; 

  

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou 

autorização para funcionamento, expedido por órgão competente; 

 

5. Personalidade Fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ);  

 

b) Prova de inscrição na Fazenda Estadual, se houver;  
 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes da Fazenda 

Municipal da sede da licitante referente à atividade de 

prestação de serviços do ramo e compatível como objeto 

contratual;  

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão 

Negativa de Tributos Mobiliário e Imobiliário) da sede e em 

nome da empresa licitante; 

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante 

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do 

proponente, caso seja contribuinte; 

 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União;  

 

g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em 
vigor expedida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando 

situação regular quanto aos recolhimentos; 

  

h) Prova de regularidade perante o INSS, através de certidão em 
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vigor expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei;  

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 

6. Qualificação Técnica: 
 

a) Prova, em nome da empresa, de aptidão para atender o objeto da 
presente licitação, o que se dará por meio de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privada, devidamente registrados na entidade profissional 

competente, que, somados ou não, comprove(m) que já realizou 

anteriormente serviço com características de execução e 

quantidades compatíveis ao objeto licitado, de 50% das parcelas 

de maior relevância do objeto, consoante autoriza a súmula nº 

24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

b) Somente será (ão) considerado(s) o(s) atestado(s) de capacidade 
técnica que indique(m) a que contrato se refere(m), a vigência 

contratual e a especificação dos serviços prestados em 

consonância com o objeto da presente licitação, devendo constar 

o nome da contratante, período dos serviços prestados e local 

da prestação do serviço. 

 

7. Capacidade Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial 
ou extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da 

Comarca onde se situa a pessoa jurídica, com data de expedição 

não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada 

para abertura dos envelopes, ressalvados os termos expostos na 

Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 
8. Declarações: 

 

a) Subscrita por representante legal da licitante, atestando que: 
 

b) Se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal; 

 

c) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração; 

 

d) Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos 
termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição 

Estadual; 
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e)  Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
declaração subscrita pelo representante legal da licitante e 

pelo contador da empresa, declarando seu enquadramento nos 

critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 

123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

mesmo diploma legal. 

 

f) Declaração que possui registro no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, comprovando ser legítima proprietária 

do Sistema ofertado, propondo-se a apresentar a Certidão 

Federal de Registro, no momento da celebração do Contrato, com 

o propósito de se afastar o risco da violação a direitos 

autorais. 

 

g)  Caso não seja legítima detentora do registro, em se tratando 
de direito de comercialização, deverá apresentar instrumento 

jurídico válido para fins de habilitação sendo ainda que a 

licitante deverá apresentar o respectivo certificado e registro 

federal no Instituto Nacional de Propriedade Industrial junto 

com o referido instrumento, apresentando ainda carta de 

solidariedade da empresa detentora, autorizando a 

comercialização e atualização do produto; 

 

9. Caso não seja exigível da licitante possuir algum dos 

documentos elencados em função de atividade específica que exerça, 

deverá ser apresentada declaração em nome da empresa nesse sentido. 

 

10. Toda documentação da licitante deverá se referir ao número de 

CNPJ da pessoa jurídica que efetivamente irá fornecer o bem ou 

prestar os serviços, quer seja matriz, quer seja filial (artigo 75, 

§ 1º, Lei nº 10.406/02 - Código Civil Brasileiro). 

 

11. No caso específico de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP), deverá ser apresentada declaração informando que no 

decorrer do último mês não houve o desenquadramento de sua condição, 

não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no 

artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 (artigo 3º, § 6º, Lei Complementar nº 123/06). A 

falta de apresentação da declaração especificada neste item não 

inabilitará a licitante, entretanto a mesma não fará jus ao 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06. 

 

9. Cláusulas e Condições para Elaboração da Proposta Comercial 

 

 

9.1. A Proposta Comercial de cada proponente deverá ser apresentada 
em 1 (uma) via, de acordo com o modelo constante do anexo deste 

edital, sendo que a mesma deverá estar devidamente datada, rubricada 

e assinada pelo responsável legal da empresa licitante. 
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9.2. A Proposta Comercial deverá conter preço unitário/mensal e 

total global expressos em reais, com 02 (duas) casas decimais. 

 

9.3. O preço apresentado deverá ser fixo e irreajustável, já 

contemplando eventuais descontos concedidos, e abrangendo todos os 

custos diretos e indiretos porventura decorrentes ou de qualquer 

forma relacionados com o objeto desta licitação (impostos, fretes, 

seguros, etc.). 

 

9.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data da entrega dos documentos e proposta, que, para todos 

os efeitos, será considerada a data designada para a apresentação 

dos envelopes.  

 

9.5. Na proposta comercial não será necessária a proposta técnica 
dos sistemas, bastando apenas que a licitante declare que cumpre 

integralmente ao Termo de Referência do presente edital e que está 

ciente que poderá ser penalizada em caso do não cumprimento do 

mesmo. 

 

10. Abertura e Julgamento das Propostas 

 

10.1 No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste 

edital, e na presença dos interessados, será declarado pela Comissão 

de Licitações o início da sessão de abertura dos envelopes, quando, 

então, serão credenciadas as licitantes ou os seus representantes 

que se fizerem presentes, nos termos já delineados neste edital. 
 

10.2 Em primeiro lugar serão abertos os envelopes de nº 01 - 

Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será examinado e rubricado, 

sendo que: 

 

a) A análise do envelope diz respeito apenas e tão somente à 

verificação de conformidade da documentação apresentada, 

cabendo à Comissão de Licitações decidir se procederá a análise 

na mesma sessão ou em outra específica; 

 

b) Independente de julgamento na mesma sessão ou em outra 

específica será franqueado aos interessados a oportunidade de 

manifestação e/ou impugnação das propostas, as quais se farão 

constar em ata; 

 

c) Após essa análise a Comissão divulgará os nomes das empresas 
licitantes habilitadas à fase seguinte da licitação; 

 

d) Da habilitação ou inabilitação caberá recurso na forma da Lei 
Licitatória; 

 

e) Não havendo concordância quanto à desistência de recursos, ou 
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ausente alguma das licitantes, o resultado da análise será 

divulgado por meio de publicação oficial, e, a partir da data 

dessa publicação, se iniciará o prazo recursal; 

 

f) No caso de abertura de prazo recursal os demais envelopes ainda 
não abertos serão rubricados pelas licitantes, seus 

representantes, bem como pela própria Comissão de Licitações, 

que os guardará até fruir o prazo e o início da próxima sessão; 

 

g) Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a sua 

interposição, será designada nova data para a sessão da 

abertura dos envelopes seguintes, ocasião em que serão 

devolvidos às participantes inabilitadas que estiverem 

presentes seus respectivos envelopes, devidamente 

fechados/lacrados; 

 

h) Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação da 

homologação do certame, os envelopes das empresas inabilitadas 

que não forem retirados serão permanentemente inutilizados. 

 

10.3 A abertura dos envelopes de nº 02 - Proposta Comercial dar-se-á 
em sessão pública, e seu conteúdo será examinado e rubricado, sendo 

que: 

 

a) O critério de julgamento das propostas será o de “menor preço 
global”; 

 

b) Caberá à Comissão de Licitações decidir se procederá a análise 
da documentação na mesma sessão ou em outra específica, sendo 

franqueado aos interessados a oportunidade de manifestação e/ou 

impugnação das propostas, as quais se farão constar em ata; 

 

c) A análise supra referida, bem como conseqüente julgamento, 

dizem respeito à verificação de conformidade da documentação 

apresentada em relação às exigências contidas na elaboração da 

Proposta Comercial; 

 

d) Serão desclassificadas as propostas em desacordo ao 

estabelecido neste edital ou que contenham preço total superior 

ao estimado ou que apresentarem preços manifestamente 

inexeqüíveis. Deverá ser observado, no que couber, o disposto 

nos artigos 44 e seguintes da Lei de Licitações. 

 

10.4 Em caso de divergência entre o preço unitário e o valor total 
da proposta apresentada pela licitante, fica facultado à Comissão de 

Licitações proceder a operação matemática necessária para se obter 

coerência na proposta, devendo ser levado em consideração o preço 

unitário proposto, o qual servirá de base para quaisquer resultados 

obtidos, bem como para efeito de posterior contratação. A ausência 

de preço unitário/mensal será causa de desclassificação da proposta. 
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10.5 Antes da classificação final deverá ser verificado se houve a 
ocorrência de empate ficto ou de empate técnico entre duas ou mais 

propostas, devendo ser observado o seguinte: 

 

a) A ocorrência do empate ficto dar-se-á quando houver empresa que 
goze dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 participando 

da licitação e cujo valor da proposta apresentada seja superior 

em até 10% (dez por cento) da proposta mais bem classificada 

(artigo 44, § 1º, Lei Complementar nº 123/06), desde que esta 

melhor oferta inicial não tenha sido também apresentada por 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) (artigo 45, 

§ 2º, Lei Complementar nº 123/06); 

 

b) A ocorrência do empate técnico dar-se-á sempre que forem 

idênticos os valores nominais de duas ou mais propostas; 

 

c) No caso de empate ficto, a microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP), querendo, e se fazendo representar, poderá 

apresentar nova proposta inferior àquela mais bem classificada 

(artigo 45, inciso I, Lei Complementar nº 123/06). 

 

d) No caso de empate técnico, como critério de desempate, haverá 
preferência de contratação para as microempresas (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP), devendo ser obedecido 

concomitantemente o disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 

8.666/93 (artigo 44, caput, Lei Complementar nº 123/06); 

 

e) Esgotadas as providências supra, estando em plena igualdade de 
condições, a classificação far-se-á obrigatoriamente por 

sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro procedimento (artigo 45, § 

2º, Lei nº8.666/93). 

 

f) Uma vez analisadas e classificadas essas propostas, a Comissão 
divulgará o resultado, bem como eventual desclassificação por 

não preenchimento dos requisitos mínimos estabelecidos neste 

edital; 

 

g) Do resultado da classificação caberá recurso na forma da Lei 
Licitatória, devendo ser observado, no que couber, a orientação 

constante nos itens deste edital. 

 

10.6 Uma vez que tenha decorrido o prazo para julgamento de 

eventuais recursos, ou, ainda, caso todas as licitantes desistam de 

sua interposição, dar-se-á o encaminhamento dos autos desta 

licitação à autoridade competente visando à homologação do 

procedimento e adjudicação de seu objeto, que será total. 

 

10.7 Fica facultado à Comissão de Licitações, a qualquer momento, 
para a adequada análise e julgamento da documentação e das propostas 

apresentadas, consultar técnicos ou especialistas na área do objeto 



 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

12 
 

da licitação, bem como requerer demonstração dos sistemas por 

amostragem ou efetuar diligência para devida comprovação técnica, 

sendo vedada a inclusão de novos documentos ou informações que 

deveriam constar originariamente nos envelopes, à exceção de 

documentação complementar necessária para comprovação de 

regularidade fiscal caso a licitante seja uma microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP) (artigo 42, Lei Complementar nº 

123/06). 

 

10.8 Na hipótese de ocorrer a inabilitação de todas as licitantes ou 
a desclassificação de todas as propostas, fica facultado fixar o 

prazo de oito dias úteis para que estas apresentem novas 

documentações ou novas propostas. 

 

11. Da Contratação 

 

11.1 A contratação do objeto desta licitação dar-se-á mediante 

assinatura de contrato que terá validade de 12 (doze) meses a partir 

da assinatura do contrato, nos exatos termos da minuta integrante 

deste edital, e dele fará parte, como se transcrito estivesse, 

eventual memorial descritivo ou quaisquer outros documentos 

integrantes do procedimento licitatório e indispensáveis para plena 

compreensão do mesmo. 

 

11.2 Caso a empresa adjudicatária não aceite assinar o termo de 

contrato no prazo e condições estabelecidas, implicará na decadência 

do direito à contratação, ficando caracterizado o descumprimento 

total da obrigação assumida com relação ao objeto da licitação, 

sujeitando-se ainda à possibilidade de aplicação das penalidades 

previstas na lei e neste edital. 

 

11.3 Para a assinatura do contrato a empresa vencedora deverá 

comprovar ser legitima proprietária dos sistemas aplicativos 

ofertados, através de registro dos mesmos no INPI – Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial, sob pena de não assinar o 

respectivo contrato, ou, caso não seja legítima detentora do 

registro, em se tratando de direito de comercialização, deverá 

apresentar instrumento jurídico válido para fins de habilitação 

sendo ainda que a licitante deverá apresentar o respectivo 

certificado e registro federal no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial junto com o referido instrumento, apresentando ainda 

carta de solidariedade da empresa detentora, autorizando a 

comercialização e atualização do produto. 

 

11.4 Em caso de a convocada não comparecer para assinatura do 

contrato, ou não atender ao item anterior, é facultado ao Presidente 

da Câmara convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas à primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou 

revogar a licitação. 
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11.5 Quando da contratação, a licitante vencedora deverá manter 

todas as condições de qualificação apresentadas no processo 

licitatório. 

 

12. Do Prazo, Execução e Recebimento do Objeto 

 

12.1 O objeto desta licitação será prestado sob o regime de execução 
indireta de empreitada por preço unitário, devendo ser executado na 

conformidade com o Anexo I do presente, respeitando, inclusive, os 

prazos ali fixados. 

 

12.2 O objeto, ou sua parcela, executado em desacordo com as 

especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou diverso 

das condições propostas, deverá ser objeto de revisão em até, no 

máximo, 03 (três) dias, contada a partir da comunicação feita pelo 

Setor Requisitante, sem qualquer ônus adicional. 

 

13. Das Condições de Pagamento 

 

13.1 A(s) despesa(s) decorrente(s) da execução do objeto desta 

licitação será (ão) suportada(s) pela(s) dotação (ões) 

orçamentária(s) indicada(s) no item 4 deste edital. 

 

13.2 O valor do contrato será aquele constante na Proposta Comercial 
da licitante vencedora, fixo e irreajustável nos primeiros 12 (doze) 

meses, ou ainda, se o caso, o valor apresentado na nova proposta de 

microempresa, decorrência de empate técnico ou ficto. 

 

13.3 A Contratada deverá emitir faturas mensais no último dia útil 
do mês da prestação dos serviços. 

 

13.4 As faturas deverão ser entregues a Contratante, a qual terá o 
prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto a sua aceitação ou 

devolução a Contratada com a devida justificativa. 

 

13.5 Os pagamentos serão efetuados através de Boleto Bancário ou 

Depósito Bancário em nome da empresa Contratada, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis após a aceitação da fatura. 

 

13.6 O atraso no pagamento implicará na aplicação de juros 

moratórios a fração de 0, 033 % ao dia calculado sobre o valor da 

parcela em atraso, limitado a 20%. 

 

13.7 Em caso de renovação contratual o valor sofrerá reajuste com 
base no IPCA apurado no ano, ou por outro índice oficial que venha a 

substituí-lo. 

 

13.8 A qualquer tempo será cabível o reequilíbrio-econômico 

financeiro, desde que se comprove que foi afetada a parte financeira 

do contrato, bem como as previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos 

seus encargos econômicos e lucros normais do empreendimento. 
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14. Da Rescisão Contratual 

 

14.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8666/93.  
 

14.2. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou bilateral, 

conforme decorra de inadimplemento das partes ou conveniência para a 

Administração, respeitadas suas conseqüências legais, nos moldes dos 

arts. 79 e 80 da Lei 8666/93. 
 

15. Da Rescisão Contratual 
 

15.1. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento 
do objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, 

ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em 

descumprimento do ajuste, estará a empresa contratada sujeita às 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 
 

b) Multa correspondente a até 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da parcela do objeto ainda não cumprida, sendo que tal 

percentual será fixado pela Administração sempre de forma 

proporcional à gravidade da falta cometida; 

 

c) Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município 
por período a ser definido na oportunidade, de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta, respeitando o limite legal de 

24 (vinte e quatro) meses; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

15.2. As penalidades poderão ser cumuladas entre si ou aplicadas de 
forma autônoma, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo 

de possível rescisão contratual. 

 

15.3. A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a 

notificação à empresa, descrevendo os fatos e indicando a penalidade 

que será aplicada, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

prévia defesa. 

 

16. Informações e Esclarecimentos sobre o Certame 

 

16.1. Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a 
esta licitação e às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão atendidos 

exclusivamente quando a solicitação for efetuada por escrito e 
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encaminhada à Comissão Especial de Licitação da Câmara Municipal da 

Estância Turística de Salesópolis, no prazo de até 2 (dois) dias, 

antes da data marcada para o recebimento dos envelopes. 

 

16.2. A consulta, como critério de aceitabilidade, deverá ser 

encaminhada em papel timbrado, assinada pelo representante legal da 

empresa consulente e endereçada à Comissão de Licitações; 

 

16.3. A consulta será recebida mediante protocolo, de modo que não 
serão consideradas aquelas encaminhadas por intermédio de fax ou 

através de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas, 

mas recebidas intempestivamente. 

 

16.4. A Comissão de Licitações responderá por escrito às questões 
pertinentes à licitação, sendo que a cópia do ofício será juntada no 

respectivo processo licitatório, após ter sido encaminhado para 

ciência de todas as licitantes. 

 

16.5. Não será levada em consideração nenhuma solicitação verbal, 

quer seja, consultas, pedido de esclarecimento, reclamação ou 

entendimento técnico. 

 

17. Recursos e Impugnações ao Edital 

 

17.1. Dos atos da Administração decorrentes desta licitação caberá 
recurso nos estritos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, o qual 

será endereçado à própria Comissão Especial da presente Licitação, 

dentro do horário de expediente da Câmara Municipal. 

 

17.2. O prazo para interposição de recursos no procedimento 

licitatório será de 5(cinco) dias úteis, findo o qual as demais 

licitantes serão comunicadas de sua existência, abrindo-se prazo de 

5 (cinco) dias úteis para eventual impugnação ao recurso, e, após, a 

Comissão de Licitações terá até 5 (cinco) dias para manter ou 

reconsiderar sua decisão; 

 

17.3. Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à 

Presidência da Câmara para manifestação e posterior homologação ou 

não dessa decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

 

17.4. A interposição de eventuais impugnações ao edital deverá 

observar o disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei 8666/93, devendo 

ser encaminhada à Comissão de Licitações e protocolada junto a 

Câmara Municipal. 

 

17.5. Não serão considerados impugnações ou recursos encaminhados 

por intermédio de fax ou através de e-mail, nem tampouco aqueles 
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corretamente apresentados, mas recebidos intempestivamente ou em 

local distinto do supra indicado. 

 

 

18. Disposições Gerais 

 

18.1. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão de 
Licitações, eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e 

especializados, e suas decisões serão ratificadas pela autoridade 

superior. 

 

18.2. O resultado final desta Licitação será divulgado através da 
publicação no sítio da internet da Câmara Municipal da Estância 

Turística de Salesópolis – www.cmsalesopolis.sp.gov.br 

 

19. Do Foro 

 
19.1 Fica eleito o Foro deste Município de Salesópolis - SP, com a 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir possíveis dúvidas oriundas deste Contrato e que não 

possam ser resolvidas por comum acordo entre as partes. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, 21 DE MARÇO 

DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

VER.  CLÁUDIO DO PRADO MORAES 
      PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 

 

PUBLICADO e AFIXADO nos lugares de costume e registrado na 

Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis, em 21 

de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

ELISABETE MARLI SOUZA SANTOS 
 

Diretora da Secretaria 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA / OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 

Contratação de empresa especializada na área de informática para 

fornecimento de programas de computador (licenciamento de 

software/aplicativo) de gestão pública integrada com interface 

padrão, destinado a gestão pública, incluindo treinamento de pessoal 

e assistência técnica, banco de dados relacional e gerenciamento de 

acessos e auditoria, inclusive com migração de dados, se necessário, 

atendendo a serviços relativos a: acessos e auditoria, patrimônio, 

gestão de compras e licitações, almoxarifado, sistemas de 

orçamentos, execução orçamentária, finanças e  contabilidade 

publica, folha de pagamento, recursos humanos, processos 

legislativos, acervos de leis, serviços online e portal da 

transparência, em conformidade com a legislação do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, AUDESP, lei de responsabilidade 

fiscal, lei da transparência, lei de acesso a informação e demais 

legislações, com suas devidas publicações na internet. 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MÓDULOS 

 

O sistema, composto por módulos devidamente integrados, conforme 

disciplinado neste Termo de Referência, deve atender aos padrões 

exigidos pelos órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de 

Contas do Estado do São Paulo, no que diz respeito à geração de 

informações e dados para o envio de prestações de contas AUDESP e 

STN (Secretaria do Tesouro Nacional). Deve também atender às regras 

de prestação de contas de convênios e repasses financeiros do 

Governo do Estado do São Paulo e da União. 

 

Os módulos devem ser continuamente atualizados para o perfeito 

funcionamento dos sistemas internos e externos de prestações de 

contas, bem como devem acompanhar todas as atualizações futuras, 

sejam elas de ordem técnica ou natureza legal. 

O sistema deve conter, no mínimo, em suas: 

 

 Características Gerais – todos os requisitos de 

desenvolvimento, armazenamento, gerenciamento de informações, 

controle de senhas de acesso e detalhamento de funções comuns entre 

os módulos do sistema; 

 

 Características de Integração – todas as integrações e vínculos 

existentes entre os módulos de modo que possam garantir a 

integridade das informações existentes na base de dados. 
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O sistema deve ser composto dos seguintes módulos: 

 

 Acessos e Auditoria 

 Patrimônio 

 Gestão de Compras e Licitações 

 Almoxarifado 

 Sistemas de Orçamentos, Execução Orçamentária, Finanças e      

     Contabilidade Publica 

 Folha de Pagamento 

 Recursos Humanos 

 Processos Legislativos 

 Acervos de Leis 

 Serviços online e Portal da Transparência 

 

Estes módulos podem estar agrupados ou não, podem também ter outra 

denominação, desde que atendam aos requisitos descritos para cada um 

deles (módulo) identificados neste Termo de Referência, devendo, 

entretanto, serem integrados. 

 

DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

Seguem as características básicas e necessárias para a estrutura e 

funcionamento do sistema: 

 

Características 

- Estrutura visual, GUI (Graphical-User-Interface); 

- Interface Gráfica do Utilizador (do tipo janelas, com menus e 

ícones facilitadores; 

- Estrutura de Banco de Dados Cliente-Servidor (sistema 

multiusuário); 

- Controle efetivo de segurança e auditoria em todo o sistema; 

- Gerador de relatórios e documentos, possibilitando que os 

relatórios sejam enviados para tela, arquivo ou impressora; 

- Controle de transações, mantendo integridade do Banco de Dados 

em quedas de energia e falhas de hardware ou software; 

- Possuir uma rotina de backup ,permitindo cópias automáticas (em 

CDRW, Pendrive, HD ou Nuvem) e possibilitar opção de 

restauração de arquivos se necessário algum reprocessamento; 

- Permitir personalizar relatórios com a identificação da Câmara 

Municipal; 

- Arquitetura integrada de sistemas com um perfeito 

relacionamento entre os componentes, permitindo uma comunicação 

automática e adequada de dados e a performance do 

funcionamento; 

- A referida integração deve garantir que uma única transação 

executada pelo usuário desencadeie todas as ações a ela 

pertinentes, tornando os processos do sistema totalmente 

integrados entre si. 

- Possuir, onde couber, opção de fazer e desfazer as ações 
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executadas pelos sistemas aplicativos; 

- Armazenar, processar e representar datas anteriores, durante e 

posteriores ao presente ano; 

- Possuir estrutura de suporte telefônico e acesso remoto para 

dirimir assuntos pertinentes entre a Câmara Municipal e a 

empresa contratada e solucionar via acesso remoto as questões 

que assim possam ser resolvidas; 

- Oferecer a opção de Ajuda no sistema, específica para cada 

módulo; 

- Possuir Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) com 

licença Open Source (free). 

 

Suportes e Serviços 

 

Em relação ao fornecimento, implantação e migração dos dados 

existentes ao novo sistema (caso necessário): 

 

- A Contratada deverá efetuar a implantação e migração dos dados 

existentes no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura do contrato, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) 

dias, desde que devidamente justificado. 

 

Em relação ao treinamento dos funcionários dos departamentos 

envolvidos: 

 

- Deverão ser capacitados aproximadamente 5 usuários da Câmara 

Municipal. 

 

Deverão ser realizadas atualizações e revisões periódicas (case 

necessário) para a manutenção dos sistemas e suas funcionalidades. 

 

Deverá ser disponibilizado o devido suporte técnico aos softwares 

licenciados. O suporte técnico aos aplicativos disponibilizados terá 

por base o pleno atendimento de solicitações da Câmara Municipal de 

Salesópolis, atendimento telefônico e conexão remota. Sempre que se 

fizerem necessárias, serão disponibilizadas viagens técnicas, 

quantas forem necessárias, a fim de prover solução ao problema 

levantado e que não pôde ser resolvido pelas modalidades de suporte 

anteriormente citadas. 

 

Funcionalidades dos Sistemas e Serviços 

 

- O Sistema de folha de pagamento deverá fornecer a possibilidade 

de inserir, alterar, excluir e pesquisar informações além de gerar 

relatórios detalhados sobre os dados cadastrados. 

- O Sistema de Contabilidade Pública deverá ser desenvolvido para 

uso especifico em Câmaras Municipais, possuir interface nativa em 

modo gráfico, operar em rede e seus dados serem armazenados e 

geridos por Sistema Gerenciador de Banco de Dados não proprietário 

padrão ANSISQL. 



 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

20 
 

- O Sistema de Controle de Patrimônio deverá fornecer a 

possibilidade de cadastro, manipulação e geração de relatórios sobre 

o controle patrimonial. 

- O sistema de Controle de Almoxarifado deverá fornecer a 

possibilidade de cadastro, manipulação e geração de relatórios sobre 

o controle do almoxarifado. 

- O Sistema do Portal da Transparência ou equivalente deverá 

realizar o gerenciamento e o serviço de hospedagem de todas as 

informações publicadas no Portal da Transparência da Câmara 

Municipal ou equivalente, incluindo sistema de busca de documentos, 

as despesas financeiras, as transferências financeiras, os 

vencimentos/salário de forma individualizada, a descrição dos 

cargos, a estrutura organizacional, o cadastro de licitações, de 

contratos, de termos aditivos e demais exigências da Lei de Acesso à 

Informação n° 12.527/11, Lei da Transparência 131/09 e Decreto 

7.185/10. 

- O Sistema de Informação (E-SIC) deverá realizar o gerenciamento 

e armazenamento de todos os pedidos de informação feitos pelo 

sistema digital, também deverá armazenar as respostas aos pedidos e 

ainda gerenciar o prazo das respostas. O software do E-SIC deverá 

permitir o acompanhamento do tramite do pedido de informação pelo 

cidadão. 

- O Sistema para realização de Consultas Públicas pela Internet 

deverá possibilitar que os cidadãos, previamente cadastrados pela 

Internet no próprio software, possam contribuir com opiniões sobre 

temas relevantes da cidade de Salesópolis. Deverá o software 

funcionar no modelo de Software como Serviço – SaaS, ou seja, basta 

o usuário acessar a internet para ter acesso as operações do 

software e opinar sobre tema previamente inserido pela Câmara 

Municipal. O software de Consulta Pública deverá realizar todas as 

operações necessárias para elaboração de uma Consulta Pública pela 

Internet. 

- O Sistema de Processo Legislativo deverá ser compatível com 

sistema de Banco de Dados padrão SQL com licença de uso livre de 

pagamentos adicionais pela Câmara Municipal de Salesópolis. Deverá 

funcionar em servidores/estações com o sistema operacional MS-

Windows 2008 ou superior. 

 

DESCRITIVO DOS SISTEMAS 

 

1. GERENCIAMENTO DE ACESSOS E AUDITORIA  

 

Objetivo 

 

Gerenciar um cadastro de usuários e seus respectivos acessos a cada 

uma das opções dos sistemas implantados. 

 

- Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo 

ou impressora. 

- Gerador de relatórios e documentos. 
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- Armazenar os acessos a cada uma das opções dos sistemas 

implantados permitindo a realização de auditoria nos trabalhos 

realizados pelos usuários. 

 

Características 

 

- Cadastro de usuários e senhas de acesso devidamente 

codificados, com a possibilidade de criação de grupos de usuários. 

 

Composição 

 

- Cadastro de usuários; 

- Cadastro de grupo de usuários; 

- Cadastro de senha para os usuários; 

- Atribuição de acessos aos usuários relativos aos trabalhos por 

eles realizados; 

- Cadastro dos acessos dos usuários às opções de cada um dos 

sistemas implantados (Auditoria); 

- Consulta dos acessos atribuídos aos usuários; 

- Consulta dos acessos dos usuários às opções de cada um dos 

sistemas implantados (Auditoria); 

- Relatório dos acessos dos usuários às opções de cada um dos 

sistemas implantados (Auditoria); 

 

2. GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO  
 

Objetivo 

 

- Gerenciar o cadastro dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal. 

 

Características 

 

- Estrutura do cadastro de bens patrimoniais alterável pelo 

usuário; 

- Histórico das movimentações dos bens pelos setores da entidade; 

- Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo 

ou impressora; 

- Gerador de relatórios e documentos; 

 

Composição 

 

- Tabela de tipo do bem; 

- Tabela de subtipo do bem; 

- Tabela de grupo de bens; 

- Tabela de motivo de baixa; 

- Tabela de locais e responsáveis; 

- Cadastro de bens patrimoniais classificados por tipo e subtipo; 

- Agrupamento de bens em conjuntos; 

- Movimentação dos bens pelos setores da entidade possibilitando 

o armazenamento do histórico das movimentações e movimentação em 
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lote; 

- Lançamento de baixa de bens informando o motivo da baixa; 

- Lançamento de correção e depreciação dos valores dos bens; 

- Elaboração de ficha de manutenção dos bens; 

- Consulta da tabela de tipo do bem; 

- Consulta da tabela de subtipo do bem; 

- Consulta da tabela de grupo de bens; 

- Consulta da tabela de motivo de baixa; 

- Consulta da tabela de locais e responsáveis; 

- Consulta do cadastro de bens patrimoniais; 

- Consulta dos conjuntos de bens; 

- Consulta do histórico das movimentações dos bens pelos setores 

da entidade; 

- Consulta das fichas de manutenção dos bens; 

- Impressão da ficha dos bens; 

- Impressão do termo de custódia; 

- Impressão do inventário dos bens; 

- Impressão de relatórios estatísticos; 

- Impressão da tabela de tipo do bem; 

- Impressão da tabela de subtipo do bem; 

- Impressão da tabela de grupo de bens; 

- Impressão da tabela de motivo de baixa; 

- Impressão da tabela de locais e responsáveis; 

 

3. SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS (GESTÃO DE 

COMPRAS E LICITAÇÕES) 

 

 Este sistema se propõe à administração de bens no que tange ao 

preparo e controle das licitações e compras efetuadas pela 

administração, devendo manter integração e comunicação com os 

sistemas de contabilidade, almoxarifado e patrimônio. 

 

Parametrização: 

 

 Deverá ser parametrizável para possibilitar a codificação dos 

itens de estoque, podendo- se montar um elenco de opções, a começar 

pela composição do próprio código dos itens e a forma de sua 

utilização, atendendo a todas as necessidades de uso local com maior 

ou menor grau de especificação; 

 

 Deverá atender as exigências de classificação adotada pelo 

AUDESP (Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo), propiciando que sejam emitidos os pedidos de compras já 

classificados por subelemento contábil no ato da requisição de 

compra ou após aprovação da mesma, antes mesmo da montagem do 

processo, possibilitando a criação de reserva de dotação, 

selecionando reserva já criada ou apenas a funcional programática, 

auxiliando assim na confecção do empenho, não gerando a necessidade 

de classificação manual do(s) processo(s) por parte do departamento 

de contabilidade; 
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 Qualquer pedido de compra deverá ser rastreado pelo setor 

solicitante, a fim de saber em qual etapa do fluxo do processo a 

mesma se encontra. 

 

Características Gerais: 

 

 Possuir integração com os Sistemas de Contabilidade e 

Tesouraria, Sistema de Controle de Licitações, Sistema de Patrimônio 

Público e Sistema de Gerenciamento de Estoques, para que os mesmos 

tenham acesso aos dados de fornecedores, controlados e cadastrados 

por usuários do Sistema de Compras de Materiais e Serviços; 

 

 Permitir que no cadastro de fornecedores contenha opção para 

inclusão, no mínimo, das seguintes informações: 

 

a.   Razão social; 

b. CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), conforme o caso 

validando (fazendo verificação do número do documento) o documento 

digitado; 

c. Nome fantasia (pessoa jurídica); 

d. Endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, 

CEP, cidade e estado); 

e. Números de telefones e fax; 

f. Dados bancários (banco, agência e conta); 

g. Homepage; 

h. E-mail; 

i. Representantes da empresa com nome e cargo. 

 

 Permitir emissão de Certificado de Registro Cadastral e de 

regularidade jurídico fiscal das empresas cadastradas. A emissão 

deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para 

adequar a impressão dos dados em formulários pré - impressos; 

 

 Permitir a emissão de solicitação de empenho, total ou parcial 

(deverá ser demonstrada integração com o Sistema de Contabilidade 

Pública e Tesouraria para acesso às dotações); 

 

 Permitir emissão de relatório com o mapa analítico de cotação 

de preços de forma aritmética e harmônica, com os valores de cada 

item apresentado por cada fornecedor; 

 

 Permitir a homologação, empenho e emissão de Autorização de 

Fornecimento de itens ou lotes de um mesmo processo de maneira 

independente, em momentos diferentes, podendo gerar Autorizações 

pelo valor total ou parcial; 

 

 Permitir a geração de Autorização de Fornecimento (AF) trazendo 

em seu corpo automaticamente as informações descritas no processo 

licitatório, tais como a descrição do produto especificada no edital 
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e a marca do produto informada na proposta pelo vencedor do certame, 

inclusive os números dos empenhos que foram autorizados; 

 

 Permitir a definição de julgamento de propostas, nos processos 

que tenham previsão de avaliação técnica; 

 

 Permitir parametrização da quantidade de casas decimais 

permitidas por processo (alguns processos exigem que os preços 

contenham 3 ou 4 casas decimais, como exemplo, combustíveis); 

 

 Permitir, na inclusão de um termo de referência, no mínimo, a 

previsão de entrada das seguintes informações: 

 

a. Data de início do processo (digitação) e data de abertura, 

número do edital, data de publicação; 

b. Local, horário de encerramento para entrega dos envelopes e 

abertura dos mesmos (para envelope 1, 2, e 3 se for o caso) e 

o prazo final de entrega das propostas; 

c. Objeto a ser contratado, modalidade e critério de julgamento 

(previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações); 

d. Fornecedores que serão convidados a participar do processo a 

partir do cadastro de fornecedores da Câmara Municipal, 

consoante com os ramos de atividades predefinidos no sistema 

de compras de materiais e serviços; 

e. Documentos obrigatórios do processo; 

f. Dotações orçamentárias que serão oneradas com as despesas do 

processo e a reserva de dotação orçamentária realizada para a 

Licitação; 

g. Detalhamento dos itens a serem Objeto deste termo de 

referência comprados no processo, incluindo informações de 

unidade, quantidade e descrição detalhada a partir do 

cadastro municipal de mercadorias, demonstrando integração 

com o Sistema de Gerenciamento de Estoques; 

 

 Permitir o processamento de tipo de compra por registro de 

preço com controle e execução dos itens previamente apurados nas 

licitações voltadas para esta finalidade; 

 

 Em processo de registro de preço permitir trabalhar com 

registro de maior percentual de desconto concedidos em catálogos 

previamente determinados; 

 

 Permitir o processamento do tipo de compra de chamamento 

público através de credenciamentos; 

 

 Demonstrar passo a passo um processo inteiro de pregão 

presencial desde a requisição de compra, montagem dos lotes, 

propostas, fase de lance, negociação até a impressão da Ata; 

 

 No pregão presencial o sistema deverá ter a opção para: 
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a) Criação dos lotes por valor unitário ou total; 
b) Cadastramento de participantes por lotes; 
c) Indicar as empresas EPP, ME ou MEI; 
d) Permitir exportar planilha de preços do sistema para 

formulação de proposta por fornecedor e posteriormente 

importar dados desta planilha de preços preenchida pelo 

fornecedor; 

e) Julgamentos das propostas iniciais; 
f) Fase de lances demonstrando o histórico e negociação com 

pregoeiro de todas as rodadas; 

g) Já prever o direito de preferência para Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores 

individuais (MEI); 

h) Julgamento do melhor lance; 
i) Fases de habilitação pré-definidas 
j) Manifestação de recursos; 
k) Registro da adjudicação; 

 

 No modo pregão, emitir ata parcial ou total sem qualquer 

intervenção do usuário, contendo as informações de empresas 

participantes, propostas ofertadas, rodada de lances, novo valor das 

propostas vencedoras, habilitação e inabilitação de licitantes e 

manifestações de recursos; 

 

 Permitir o cadastro dos grupos, subgrupos, centros de custo, 

itens de estoque e fornecedores, órgão e unidade orçamentária, ou 

aproveitando os cadastros já existentes no almoxarifado ou no 

controle de execução orçamentária; 

 

 Permitir a geração de código de barras e emissão etiquetas dos 

itens cadastrados; 

 

 Manter cadastro de fornecedores integrado e/ou compatível com 

os sistemas de contabilidade, almoxarifado, com disponibilidade de 

informações para atendimento do coletor AUDESP; 

 

 Junto ao cadastro de fornecedores, o sistema deverá fazer o 

controle do registro cadastral, controlando cada item, subgrupo e 

grupo que o fornecedor estará apto para  vir a fornecer a esta 

entidade; 

 

 Fazer o controle dos documentos que integrarão o registro 

cadastral, seus períodos de validade, alertando o operador do 

sistema quando um licitante possuir certidões com prazo de validade 

vencido; 

 

 Dispor de condições para guardar as imagens dos documentos 

entregues para a habilitação do fornecedor, para o melhor controle e 

localização das informações uma vez registrada; 
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 Armazenar informações sobre os sócios da empresa e quais estão 

habilitados para assinatura dos contratos e, em consequência, 

permitir a emissão do CRC (Certificado de Registro Cadastral); 

 

 Manter relacionamento dos Fornecedores com Ramos de Atividade, 

Grupo e Produtos, permitindo emissão de relatórios específicos de 

Fornecedores relacionados; 

 

 Permitir o cadastramento dos locais para entrega de material, 

que serão utilizados nas requisições; 

 

 Atender a todas as modalidades de compra o qual consta na Lei 

Federal nº 8.666/93, o limite a ser adquirido por modalidade, com 

valores atualizados conforme a Lei de Licitações, assim como o 

pregão presencial feito em conformidade com a Lei Federal nº 

10.520/02, bem como outros diplomas legais pertinentes; 

 

 Relacionar para cada fornecedor os produtos por ele ofertados, 

para facilitar a consulta e controle do Registro Cadastral de 

Fornecedores; 

 

 Relacionar para cada fornecedor os ramos de atividade que ele 

atua, para facilitar a consulta e controle do Registro Cadastral de 

Fornecedores; 

 

Relatórios de Fornecedores: 

 

a) Estrutura do cadastro de fornecedores; 
b) Extrato simplificado do cadastro de fornecedores; 
c) Ficha completa do cadastro de fornecedores; 
d) Fornecedores por Ramos de Atividade; 
e) Fornecedores por Grupo/Item relacionados. 

 

Nos processos de COMPRA DIRETA (dispensa ou inexigibilidade) o 

sistema deverá: 

 

 Proporcionar a preparação e emissão dos pedidos de compra a 

favor de fornecedores cadastrados, utilizando o banco de dados dos 

itens cadastrados; 

 

 Propiciar o processo para abertura da cotação de preço deverá 

iniciar-se com a emissão da requisição de compra; 

 

 Ser montados automaticamente pelo sistema a partir da 

utilização da requisição de compra, não havendo necessidade de 

redigitar os itens; 

 

 Deverá permitir a escolha dentre os fornecedores cadastrados e 

aptos para compra, os proponentes que receberão as cartas propostas; 
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 Na seleção dos fornecedores, deverá contar com a facilidade de 

ter no cadastro de fornecedor os tipos de produtos por ele 

ofertados, podendo selecionar por grupo, itens ou todos; 

 

 Permitir, como decorrência da preparação supra, a emissão carta 

proposta em favor dos escolhidos (com todos os dados cadastrais); 

 

 Emitir arquivo para gravação em meio magnético, de forma que 

possibilite a exportação e posterior importação das propostas 

comerciais sem que haja a necessidade de digitar os valores; 

 

 Após a recepção das propostas e a digitação ou importação dos 

valores, montar automaticamente os mapas demonstrativo sintético e 

analítico por item e comparativo, pré-selecionando os preços 

menores, para facilitar a escolha do vencedor; 

 

 Realizar a seleção dos vencedores para a cotação de forma 

manual ou automática; 

 

 Emitir automaticamente os pedidos de compra a favor dos 

vencedores, quando encerrada esta fase e com base nos dados das 

propostas vencedoras; 

 

 Proporcionar ainda a emissão de relatórios das Licitações 

Dispensáveis e Dispensadas, conforme legislação vigente. 

 

Processos de compra por Convite: 

 

 O processo licitatório para abertura do convite deverá iniciar-

se com a emissão da requisição de compra, solicitação de saldo à 

contabilidade e autorização para abertura de licitação; 

 

 As cartas convites deverão ser montadas automaticamente pelo 

sistema a partir da utilização da requisição de compra, não havendo 

necessidade de redigitar os itens; 

 

 Deverá ser permitida a escolha dentre os fornecedores 

cadastrados e aptos a participar de certames licitatórios, os 

proponentes que receberão os editais e respectivos recibos de 

retirada do edital; 

 

 Como decorrência da preparação do certame, deverá emitir a 

carta convite, a favor dos escolhidos com todos os dados cadastrais 

já com os respectivos recibos, possibilitando ainda a emissão de 

arquivo para gravação em meio magnético, facilitando assim a 

importação das propostas comerciais sem a necessidade de digitá-las; 

 Após a abertura das propostas e não havendo manifestação dos 

participantes em interpor recursos, o Sistema deverá emitir o Termo 

de Renúncia; 
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 Após a recepção das propostas e a digitação ou importação dos 

valores, o sistema deverá montar automaticamente os mapas 

demonstrativos sintético, analítico por item e comparativo, pré-

selecionando os preços menores; 

 

 Na eventualidade de interposição de recursos, contra a 

licitação em questão, o sistema deverá propiciar o registro do 

recurso e se havendo ainda a necessidade de desclassificação de 

algum fornecedor, o sistema deverá controlar de forma que o mesmo 

não seja escolhido no ato do julgamento da licitação; 

 

 Após a escolha dos vencedores, poderá ser emitido o parecer da 

comissão de licitação, e na sequência a Adjudicação / Homologação a 

favor dos vencedores e também da Capa do processo de Licitação com 

os dados a ela pertinentes; 

 

 Encerrando esta fase do certame, e com base nos dados das 

propostas vencedoras, deverão ser emitidos, automaticamente, os 

pedidos de compra a favor dos vencedores do procedimento 

licitatório. 

 

Processos de compra por Pregão Presencial: 

 

 Os pregões presenciais deverão ser montados automaticamente 

pelo sistema a partir da requisição de compra, não devendo 

necessitar a redigitação dos itens; 

 

 Deverá ser oferecida a possibilidade de emitir um Edital para 

ser fixado no mural; 

 

 O sistema deverá emitir arquivo para gravação em meio 

magnético, de forma que possibilite a exportação e posterior 

importação das propostas comerciais sem que haja a necessidade de 

digitar os valores; 

 

 Na abertura desta modalidade de licitação, adequada a 

legislação em vigor, Lei Federal nº 10.520/02, deverá possibilitar 

estabelecer requisitos de adequação para intervalos de lances, onde 

seja possível travar os lances, para que o mesmo aceite ou não, os 

valores pré-definidos; 

 

 Possuir recursos para a pré-classificação dos licitantes, 

respeitando o limite fixado em Lei; 

 

 Durante a etapa de lances, deverá possibilitar o controle de 

classificação dos licitantes lance a lance, reclassificando o 

licitante após cada lance efetuado; 

 

 O sistema deverá contemplar a Lei Complementar Federal nº 

123/06 com suas alterações e atualizações posteriores onde se aplica 
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automaticamente o critério de empate técnico (empate ficto) entre a 

empresa de grande porte e das micro e pequenas empresas, todos os 

licitantes credenciados como (ME, EPP e MEI) deverão na etapa de 

lances, serem mostrados com destaque; 

 

 Em caso de declínio do licitante, durante a etapa de lances, o 

sistema deverá alertar o operador, para que o mesmo, confirme se 

realmente ocorreu o declínio. Possuir ainda condições de desertar 

itens ou o certame completo, desde que os valores apurados, ou por 

qualquer outro motivo, impossibilitem a homologação e adjudicação do 

certame; 

 

 Deverá haver a possibilidade de emissão automática da ATA DA 

SESSÃO PÚBLICA, ou ainda a exportação da mesma em formato texto para 

edição de ocorrências durante a sessão. 

 

 Possibilidade de emissão dos pedidos, referentes ao certame, 

sejam globais ou parciais, para futuros controles da administração. 

 

Processos de compra por Pregão Eletrônico: 

 

 Deverá permitir que o pregão eletrônico feito em sites oficiais 

seja registrado no sistema, registrando os fornecedores e itens que 

foram homologados na Ata Oficial, seja possível a emissão dos 

pedidos de compra; 

 

Relatórios: 

 

 Deverão ser emitidos pelo menos os relatórios a seguir 

exemplificados: 

 

a) Dados Cadastrais; 
b) Atendimento ao art. 16 da LRF; 
c) Carta Proposta de Licitações (Analítico e Sintético); 
d) Grade Comparativa Preços de Licitações (Analítico e 

Sintético); 

e) Emissão da autorização para abertura da licitação; 
f) Emissão da solicitação de saldo à contabilidade e informação 

de saldo ao Departamento de Compras; 

g) Emissão da capa do processo; 
h) Emissão dos pedidos de Dispensa de Licitação; 
i) Emissão dos pedidos resultantes de convite; 
j) Emissão dos pedidos resultantes de tomada de preço; 
k) Emissão dos pedidos resultantes de concorrência pública; 
l) Emissão das cartas convite para todos os proponentes; 
m) Emissão dos pedidos parciais (para entrega parcelada); 
n) Relação dos pedidos efetuados de cada fornecedor, analítica e 

sintética; Consulta de licitações (em tela); 

o) Consulta de pedidos de compra em tela; 
p) Consulta de todas as compras efetuadas de cada fornecedor; 
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q) Relatório de todas as licitações realizadas no exercício, por 
intervalo de datas selecionadas; 

r) Relatórios de todas as licitações realizadas nas modalidades 
de Tomada de Preços e Concorrência Pública, conforme exigido 

pelo TCESP; 

s) Relatório (analítico e sintético) de todos os pedidos de 

compra emitidos; 

 

Gerenciamento de contratos: 

 

O sistema de compras deverá também gerenciar os contratos e permitir 

disponibilizar os seguintes dados: 

 

 No cadastramento do contrato deverão ser informados no mínimo 

os seguintes dados: 

 

a) Número e ano do contrato; 
b) Objeto do Contrato; 
c) Razão social da empresa contratada; 
d) O tipo e subtipo de contratação; 
e) Situação do Contrato; 
f) Início da vigência; 
g) Data de Vencimento; 
h) Número do processo; 
i) Valor total do contrato; 
j) Identificar a modalidade que deu origem ao contrato; 
k) Diretoria Requisitante do objeto do contrato; 
l) Data de assinatura do contrato; 
m) Data de início do prazo de vigência do contrato; 
n) Identificar prazo previsto para a vigência final do contrato; 
o) Identificar valor total contratado; 
p) Identificar valor mensal contratado nos casos em que o 

contrato prevê prestação de serviços com valor mensal fixo. 

 

 Para os contratos cadastrados o sistema deverá identificar: 

 

a) Os números dos pedidos de compras vinculados ao contrato; 
b) As dotações orçamentárias utilizadas no contrato; 
c) Os empenhos, liquidações e pagamentos vinculados ao contrato; 

 

 Deverá permitir anexar documentos aos contratos, para que os 

mesmos sejam exibidos no Portal da Transparência; 

 

 Deverá emitir alerta de quantos dias restam para término da 

vigência do contrato e de esgotamento de quantidade de itens de Atas 

de Registro de Preço; 

 

 O sistema deverá permitir o cadastramento de alterações 

contratuais por aditamento ou apostilamento informando: 
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a) Número do aditamento ou apostilamento; 
b) Finalidade do aditamento; 
c) O valor aditado, quando for o caso; 
d) O novo prazo de vigência do contrato, quando for o caso; 

 

Relatórios dos contratos: 

 

a) Relatório geral de contratos; 
b) Rol dos Contratos; 
c) Pagamentos efetuados no Período; 
d) Contratos por situação; 
e) Análise dos vencimentos; 
f) Contratos por fornecedor; 
g) Contratos por data de assinatura; 
h) Contratos por data de vencimento; 
i) Contratos por objeto resumido; 
j) Contratos por gênero contratual; 
k) Contratos por departamento solicitante; 
l) Contratos por fornecedor, ano e gênero contratual; 
m) Contratos por fornecedor e modalidade de licitação; 
n) Emitir relatórios de contratos a vencer e atas de registro de 

preço que estão se esgotando; 

o) Deverá ainda registrar os contratos de Concessão ou Permissão 
para fins de controle e prestação de contas ao AUDESP. 

 

Da prestação de contas ao TCESP / AUDESP fase IV: 

 

 Os sistemas de compras, licitações e contratos deverão gerar os 

arquivos no formato XML para atender a Prestação de contas ao AUDESP 

referente a Fase IV; 

 

 Os Arquivos a serem gerados são: 

 

a) Compras; 
b) Licitações; 
c) Ajustes; 
d) Execução; 
e) Documento Fiscal; 
f) Empenhos; 
g) Liquidações; 
h) Pagamentos. 

 

a) SISTEMA DE ALMOXARIFADO (GESTÃO DE ESTOQUES OU SUPRIMENTOS) 
 

O sistema deverá ter por objeto o gerenciamento de estoque de 

materiais e produtos da Administração, de modo que esteja 

interligado com o sistema de Compras e Licitações e disponibilize 

dados para incorporação de produtos. 

 

Das Condições de Parametrização do Sistema 
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Possuindo proeminente nível de opções, o sistema deverá possibilitar 

que os itens em estoque sejam codificados, tendo como nível mínimo a 

composição do próprio código de itens, e a forma de sua utilização, 

de maneira que atenda às necessidades de uso da Administração, com 

maior ou menor grau de especificação. 

 

AUDESP 

 

Para o pleno atendimento das exigências AUDESP (Auditoria Eletrônica 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), o sistema deverá 

dispor de recurso específico para classificar os Grupos de Produtos 

com suas respectivas Contas AUDESP, para a emissão do Balancete 

Mensal. 

 

Requisitos de Cadastramento 

 

Deverá permitir, através da integração com Compras/Licitações a 

utilização dos cadastros comuns de itens de estoque (produtos), 

grupos e subgrupos, centros de custo, fornecedores e localização e 

posição de produtos. 

 

Controle dos Grupos 

 

O sistema deverá permitir, ao cadastrar um Grupo de Produto, a 

vinculação da Conta Contábil e Conta Contábil de Movimento (AUDESP), 

além de possibilitar identificar se o referido cadastro é referente 

a serviço. Os grupos deverão permitir a subdivisão em subgrupos de 

produtos. 

 

Controle dos Produtos 

 

Os produtos que estão sujeitos a sofrer movimentações de entrada, 

saída, consulta de saldos físicos e financeiros, deverão conter 

informações, que permitam realizar com rapidez qualquer tipo de 

procedimento, tais como: código de material, unidade de medida, 

descrição detalhada, custo atual, estoque mínimo/ máximo/ médio e 

atual, se trata de material ou serviço, se é inventariável ou 

patrimoniável, de modo que possibilite a visualização de todas estas 

informações na interface do sistema de Compras/Licitações. 

 

Das Condições Para a Movimentação de Estoque 

 

O sistema deverá fornecer um controle de permissões dos usuários de 

dois níveis, classificando-as por almoxarifado e por tipo de 

movimento, garantindo assim melhor desempenho e dinamicidade dos 

trabalhos realizados pela Administração. 

 

Como controle mínimo, o sistema deverá possuir mecanismos que 

permitam a movimentação de saída do estoque por leitura de códigos 

de barra, controle de lotes e emissão de nota de saída (esta última 
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deve possibilitar emissão automática após o término do lançamento). 

 

Na movimentação de entrada de estoque, em interface com o sistema de 

Compras/Licitações, o sistema de Almoxarifado deverá importar todas 

as informações (produtos/itens, quantidades e valores unitários e 

totais) referentes à movimentação desejada constantes no Pedido de 

Compra/Autorização de Fornecimento. Deverá ainda, permitir 

recebimentos parciais dos pedidos de compras. 

 

Se o usuário cometer qualquer erro na movimentação, o sistema deverá 

dispor de recurso que permita o estorno da movimentação que foi 

efetuada com qualquer tipo de erro. 

 

Das Condições Para Movimentação de Consumo Direto 

 

Dada a importância da contabilização dos valores de entrada e saída, 

o sistema deverá permitir o registro das movimentações que não 

tiveram circulação física no estoque do Almoxarifado. 

 

O sistema deverá possuir ferramenta que permita estornar 

movimentação de Consumo Direto efetuada com erro, de modo que 

reflita automaticamente nos relatórios financeiros do sistema. 

 

Consulta dos Produtos 

 

Deverão ser permitidos no mínimo os seguintes tipos de consultas: 

 

 Consulta a Estoque: O sistema deverá permitir a visualização de 

todo o histórico de movimentação dos produtos, de maneira sintética, 

separando quando necessário por almoxarifado, mostrando o custo 

médio por período, valor financeiro das saídas, tendo como base a 

informação por exercício financeiro, e a apresentação acumulada por 

mês. 

 

 Consulta a Lotes de Materiais: O sistema deverá possuir como 

filtros mínimos as pesquisas por produto, por lote e por vencimento, 

permitindo a consulta com as informações desejadas. 

 

 Consulta a Conta Corrente: O sistema deverá proporcionar a 

geração de consulta que demonstre todo o histórico de movimentação 

de um produto, de acordo com o período desejado, identificando todas 

as entradas, saídas e saldo remanescente, com ordenação cronológica 

dos eventos/movimentos. 

 

 Consulta a Demanda Reprimida: O sistema deverá permitir o 

apontamento de todos os itens que tiveram atendimento parcial, 

agrupando por produto, e fornecendo também o estoque no momento da 

consulta e a quantidade a atender. 

 

 Consulta a Itens em Fase de Aquisição: O sistema deverá 
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fornecer consulta com o filtro de período, para itens que foram 

comprados/adquiridos, demonstrando as quantidades recebidas dos 

itens. 

 

 Consulta a Itens Sem Movimentação: O sistema deverá 

possibilitar consulta de itens que não tiveram qualquer tipo de 

movimentação durante o período informado. 

 

 Consulta a Variação do Estoque: O sistema deverá fornecer a 

geração de consulta que demonstre os produtos que se encontram em 

ponto de pedido, exibindo as quantidades acima do estoque máximo, 

médio e mínimo. 

 

 O sistema deverá proporcionar, no mínimo, os seguintes 

relatórios: 

 

a) Relatórios Cadastrais (possibilitando a geração de todos os 

dados cadastrais do sistema, tais como centros de custo/centros 

de consumo, fornecedores, grupos e subgrupos de produtos e 

etc.); 

b) Relatório de Produtos (podendo ser gerado de maneira sintética 
“com código e descrição”, bem como analítico); 

c) Catálogo de Produtos; 
d) Etiquetas com códigos de barras; 
e) Balancetes Mensais (sintéticos e analíticos); 
f) Balancetes Mensais AUDESP (sintéticos e analíticos); 
g) Estoques de produtos, por estoques máximos e mínimos; 
h) Movimentação por conta corrente (conta corrente do produto); 
i) Movimentação de itens por fornecedor/documento; 
j) Média de consumo e média de consumo simplificada; 
k) Movimentação de estoque; 
l) Movimentação por centro de custo / centro de consumo; 
m) Relatório de pedidos entregues; 
n) Saídas por data e por requisição. 

 

Manutenção dos Sistemas 

 

Como requisitos mínimos a manutenção deve conter as seguintes 

opções: 

 

 Alteração de senha de acesso do usuário; 

 Cópia de segurança (Backup) completa do banco de dados do 

sistema; 

 Restauração completa da cópia de segurança. 

 

5. SISTEMAS DE ORÇAMENTOS , EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , FINANÇAS E 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

Deverá atender a legislação vigente , em especial as regras do 

AUDESP, Legislação do Regime Próprio de Previdência (RPPS), Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, Instruções dos Tribunais de Contas e 

Portarias, conforme especificações a seguir: 

 

- O sistema de orçamentos, execução orçamentária , finanças e 

contabilidade pública devera ́possuir integração com os módulos : 

Compras e licitações, almoxarifado, patrimônio, administração de 

pessoal; 

 

- Atender a Lei de Transparência Publica : o Sistema devera ́atender a  ̀

Lei de Transparência Publica, permitindo a visualização em tempo 

real para sua publicação conforme exigências legais (Despesas 

empenhadas, liquidadas e pagas e Receitas Arrecadadas).  

 

SISTEMAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

Deverá permitir gerenciar diversas competências de trabalho; 

 

Deverá adotar o cadastro das fontes de recursos orçamentários 

conforme definido no projeto AUDESP; 

 

Deverá adotar o cadastro das aplicações conforme definido no projeto 

AUDESP, permitindo inclusões de novas aplicações de acordo com o 

estabelecido no projeto. 

 

Gerar os seguintes arquivos XMLs das peças de planejamento para 

prestação de contas do TCESP-AUDESP: 

 

Planejamento Inicial    

         

 CADASTRO DE PLANEJAMENTO INICIAL             

 PPA INICIAL 

 LDO INICIAL 

     LOA INICIAL  

 

 

     Planejamento Atualizaçaõ 

 

 PPA ATUALIZADO             

 LDO ATUALIZADA             

 LOA ATUALIZADA 

  

 

 PPA - PLANO PLURIANUAL:  

 

O preparo do PPA e LDO devera ́ser feito dentro do sistema conforme 

os anexos e parâmetros do Tribunal de Contas do Estado de Saõ Paulo; 

 

Deverão ser preenchidos os dados pertinentes aos anexos do TCESP; 

 

Permitir aplicar ińdice para atualizaçaõ dos valores dos exercićios 
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do quadriênio para a previsaõ das receitas e para os custos das 

ações dos programas; 

 

Permitir a gestaõ dos histoŕicos das alteraçoẽs efetuadas no PPA 

registrando-as em uma Lei ou Decreto editado;  

 

Após o preenchimento dos dados deverá emitir seguintes relatórios: 

 

1. Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; 
2. Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos; 
3. Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao 

Desenvolvimento do Programa Governamental; 

4. Anexo IV – Estrutura de Oŕgaõs , Unidades Orç amentárias e 

Executoras. 

 

 LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: 

 

Permitir o aproveitamento dos cadastros de açoẽs , programas, 

indicadores dos programas e das açoẽs dos programas do plano 

plurianual para o cadastramento dos mesmos na LDO evitando a 

digitação dessas informações; 

 

Permitir a gestaõ do s histoŕicos das alteraçoẽs efetuadas na LDO 

registrando-as em cada Lei ou Decreto editados;  

 

Após o preenchimento dos dados deverá emitir seguintes relatórios:  

 

1. Anexo V – Descrição dos Programas 

Governamentais/Metas/Custos para o Exercićio; 

2. Anexo VI – Unidades Executoras e Açoẽs Voltadas ao 
Desenvolvimento do Programa Governamental; 

3. Demonstrativos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais 

conforme LRF, Art. 4; 

 

 LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 

Permitir o aproveitamento dos cadastros de açoẽs , programas, 

indicadores dos programas e das açoẽs dos programas da Lei de 

Diretrizes Orçamentaŕias para o cadastramento dos mesmos na LOA 

evitando a digitaçaõ dessas informaçoẽs; 

 

Permitir informar o percentual (%) que a açaõ tem de 

representatividade no Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA); 

  

Permitir o cadastramento das previsoẽs das receitas orçamentaŕias 

para as contas definidas no orçamento , informando no mińimo o oŕgaõ 

arrecadador, a fonte de recurso, o valor da previsão e opcionalmente 

a aplicaçaõ, conforme exigências do AUDESP;  
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O orçamento da receita devera ́trabalhar com a codificaçaõ  econômica 

de 8, 10 dígitos; 

  

Permitir o cadastramento de contas de despesas informando no mińimo : 

a classificaçaõ  institucional (órgão, unidades orçamentaŕias e 

executoras), a funcional programat́ica (função, sub-função, programas 

e açoẽs ) previamente cadastradas , mais o desdobramento econômico e 

fonte de recurso definidos no sistema, o valor fixado e 

opcionalmente a aplicaçaõ, conforme exigências do AUDESP; 

  

Deverá permitir a elaboração do orçamento da despesa de forma 

sintética até modalidade de aplicação ou analítica  até elemento da 

despesa. 

 

Cadastros necessaŕios ao orçamento: 

 

a) Permitir o cadastramento do quadro da Evoluçaõ da receita 

orçamentária; 

b) Permitir o cadastramento do quadro da Evoluçaõ da despesa 
orçamentária; 

c) Permitir o cadastramento das previsoẽs das transferências 
financeiras a receber e a conceder informando no mińimo : Órgão 

concessor, o Oŕgaõ recebedor , a fonte de recurso , o valor 

previsto e opcionalmente a aplicaçaõ , conforme exigências do 

AUDESP;  

d) Permitir o cadastramento das previsoẽs das transferências  

previdenciárias a receber e a conceder informando no mínimo: 

Órgão concessor , o Oŕgaõ recebedor , o tipo de contribuiçaõ , o 

tipo de exercićio , a fonte de recurso , o valor previsto e 

opcionalmente a aplicaçaõ, conforme exigências do AUDESP;  

e) Permitir o cadastramento de Fundos com vinculaçaõ de rec eitas e 

despesas orçamentaŕias para geraçaõ de balanços dos fundos; 

f) Permitir o cadastramento do limite de cred́ito conforme a lei 
orçamentária anual;  

g) Permitir a elaboraçaõ da programaçaõ financeira e do cronograma 
de desembolso mensal conforme art. 8 da LRF , conforme 

exigências do AUDESP; 

 

Relatórios necessários que deverão ser emitidos , podendo ser 

impressos de forma isolada ou consolidada: 

 

a) Anexo 2 - Demonstração da receita e despesa segundo as 

categorias econômicas; 

b) Anexo 6 - Programa de trabalho (por órgãos e unidade 

orçamentária); 

c) Anexo 7 - Programa de trabalho do Governo - demonstrativo das 

funções, subfunções e programas; 

d) Anexo 8 - Demonstrativo da despesa por funçoẽs , sub-funções e 

programas conforme o vińculo; 

e) Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções; 



 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

38 
 

f) Demonstrativo das funçoẽs , sub-funções e programas por 

categoria econômica; 

g) Evolução da receita e Evolução da despesa; 
h) Relatório contendo a previsão das transferências financeiras e 

previdenciárias a receber a e conceder; 

i) Relatório apuração da previsão dos gastos com pessoal;  
j) Relatório apuração da previsão dos gastos com o ensino;  
k) Relatório apuração da previsão dos gastos com a saúde;  
l) Balanço de apuração dos Fundos previamente cadastrados;  
m) Relatório com o desdobramento da receita prevista em metas 

bimestrais de arrecadaçaõ conforme art. 13 da LRF;  

n) Relatório com o cronograma de execução mensal de desembolso 
conforme art. 8 da LRF; 

o) Relatório com a programação financeira conforme art. 8 da LRF.  
p) Gráficos das previsões e evolução das receitas e despesas; 
q) Gráficos representativos dos relatórios  estatísticos do Sistema 

de Orçamento Público que permitam uma visão gerencial do mesmo; 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Permitir a realizaçaõ de consultas sobre a situaçaõ das competências 

controladas pelo sistema , indicando se a competência selecionada 

está encerrada ou em execução;  

 

Para o inićio da execuçaõ  orçamentária, deverá propiciar a abertura 

de todas as contas de receitas e das dotações orçamentárias , de 

forma automatizada , de acordo com o orçamento aprovado para o 

exercício; 

 

Deverá incorporar automaticamente na execuçaõ  orçamentária as 

transferências financeiras a receber e a conceder previstas na Lei 

Orçamentária Anual; 

 

Deverá incorporar automaticamente na execuçaõ  orçamentária as 

transferências previdenciárias a receber e a conceder previstas na 

Lei Orçamentaŕia Anual; 

 

Deverá incorporar automaticament e na execuçaõ  orçamentária a 

programação financeira e o cronograma de desembolso mensal 

elaborados de acordo com o art. 8 da LRF; 

 

Deverá para as despesas orçamentárias considerar o cronograma de 

desembolso apropriado como controle de cota mensal para empenhamento 

das despesas; 

 

Deverá adotar o plano de contas contábil de acordo com o definido 

pelo projeto AUDESP; 

 

Deverá manter o cadastro de bancos de acordo com os bancos 

cadastrados no FEBRABAN; 
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Permitir o cadastramento de agências  bancárias nos quais o oŕgaõ 

possui movimentaçaõ financeira; 

 

Permitir o cadastramento das contas correntes bancaŕias , permitindo 

associá-las ao plano de contas informando a fonte de recurso , a 

aplicação e tipo da conta bancária , para a devida contabilização dos 

recursos movimentados , criando ainda , automaticamente um cod́igo 

reduzido visando facilitar quaisquer procedimentos de visualizaçaõ e 

entrada de dados; 

 

Permitir o cadastramento de contas extra orçamentaŕias , permitindo 

associá-las ao plano de contas informando o favorecido do cred́ito , 

para a devida contabilizaçaõ dos recursos movimentados , criando 

ainda, automaticamente um cod́igo reduzido visando facilitar 

quaisquer procedimentos de visualizaçaõ e entrada de dados;  

 

Permitir o cadastramento de credores (pessoas físicas, jurídicas, 

especias e genéricas) com as informações mínimas obrigatórias para o 

atendimento ao AUDESP, além dos dados de endereçamento completo, 

dados bancários e contatos; 

 

Permitir o cadastramento de aplicações de acordo com o AUDESP; 

 

Permitir o cadastramento dos Convênios firmados , com a informação 

dos oŕgaõs concessores e recebedores , bem como o gerenciamento de 

todas as suas movimentações identificando as receitas e despesas 

vinculadas, com controle de saldos, conforme Audesp; 

 

Permitir o cadastramento dos Contratos Firmados , bem como um 

gerenciamento de toda a sua movimentaçaõ , como os empenhos 

vinculados e pagamentos, com controle de saldos, conforme Audesp; 

 

Permitir o cadastramento de contratos de div́ida fu ndada e de 

operações de crédito firmado entre órgãos  públicos e 

credores/fornecedores, sendo que os mesmos deveraõ ser associados no 

ato do empenho para fins de baixas;  

 

Permitir o cadastramento de ajustes das previsoẽs das receitas 

orçamentárias aumentando ou reduzindo os valores previstos 

mensalmente para as receitas , tais ajustes poderaõ ser efetuados 

para as contas de receitas de quaisquer oŕgaõs do municiṕio e 

deverão estar registrados em uma Lei, Decreto ou qualquer outro 

instrumento normativo editado; 

  

Permitir o cadastramento de ajustes das previsoẽs das transferências 

financeiras e previdenciaŕias a receber e a conceder , aumentando ou 

reduzindo os valores previstos mensalmente para as transferências , 

tais ajustes poderaõ ser ef etuados para as transferências de 

quaisquer oŕgaõs do municiṕio e deveraõ estar registrados em uma 

Lei, Decreto ou qualquer outro instrumento normativo editado; 
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Permitir o cadastramento de alteraçoẽs  orçamentárias para as 

despesas, informando o tipo de cred́ito (suplementar, especial e 

extraordinário) e sua contrapartida (anulação de dotação , superávit 

financeiro, excesso de arrecadaçaõ, abertos no exercićio e reabertos 

no exercićio ), definindo para os cred́itos em quais meses da cota 

serão alocados seus valores, e para anulaçoẽs em quais meses da cota 

serão onerados seus valores . Tais alteraçoẽs  deverão estar 

registradas em uma Lei, Decreto ou qualquer outro instrumento 

normativo editado;   

 

Permitir (in)disponibilizar saldos mensais das cotas das contas de 

despesa orçamentaŕia , bloqueando sua utilizaçaõ para emissaõ de 

reservas ou empenhos, até que o mesmo volte a ser disponibilizado; 

  

Permitir a visualizaçaõ dos limites de cred́ito utilizados , em 

conformidade com a lei orçamentaŕia aprovada pelo legislativo , a 

qualquer momento da execuçaõ contábil, ao longo do exercićio; 

 

Permitir o cadastramento de reserva de dotaçaõ , complementos e 

anulações da Reserva com bloqueio do saldo , inclusive com 

distribuição dos valores nas cotas de programaçaõ financeira; 

 

Permitir o cadastramento de empenhos de acordos com as modalidades 

de empenhamento definidas na Lei 4.320/64, empenhos ordinaŕios , 

globais e estimativos , definindo em quais meses da cota seraõ  

distribuídos os valores;  

 

Permitir a geraçaõ de empenhos automat́icos de informaçoẽs fornecidas 

pelo Sistema de Folha de Pagamento; 

 

Permitir a geraçaõ de empenhos automat́icos de informaçoẽs fornecidas 

pelo Sistema de Compras;  

 

Permitir a inscriçoẽs de e mpenhos de exercićios anteriores em restos 

a pagar, de maneira automat́ica; 

 

Permitir o cancelamento de restos a pagar diferenciando os 

cancelamentos de restos a pagar processados dos naõ processados; 

 

Permitir cadastrar ordens de pagamento informando dados para a DIRF, 

dados esses que servirão para prestaçaõ contas juntamente com a 

folha de pagamento de todos os registros efetivamente pagos tendo ou 

não retenção de IRRF;  

 

Permitir baixar as ordens de pagamento cadastradas de forma 

individual ou em lote, tendo como contrapartidas o deb́ito financeiro 

na conta corrente bancaŕia do oŕgaõ público;  

 

Permitir o lançamento de despesas extra orçamentárias, o registro 
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deverá ocorrer diretamente nas contas extra  orçamentárias 

cadastradas, tendo como contrapartidas o deb́ito financeiro na conta 

corrente bancaŕia do oŕgaõ público;  

 

Permitir o controle e baixa das responsabilidades por adiantamentos 

recebidos, gerando automaticamente o estorno do pagamento , da 

liquidação e do empenho caso a prestaçã o seja feita dentro do 

exercício do empenho; 

 

Permitir o lançamento de receitas orçamentárias , o registro devera ́

ocorrer diretamente nas contas de receita previstas no orçamento , 

tendo como contrapartidas o cred́ito financeiro na conta corrente 

bancária do órgão público; 

 

Permitir o lançamento de receitas extra orçamentárias, o registro 

deverá ocorrer diretamente nas contas extra  orçamentárias 

cadastradas, tendo como contrapartidas o cred́ito financeiro na conta 

corrente bancaŕia do oŕgaõ público;  

 

Permitir o lançamento de transferências bancárias , o registro devera ́

ocorrer diretamente nas contas correntes bancárias cadastradas para 

o oŕgaõ público;  

 

Permitir o cadastramento dos extratos bancaŕios para a efetuaçaõ das 

conciliações bancárias; 

 

Permitir a importaçaõ dos extratos bancaŕios por meio dos Arquivos 

Magnéticos no padrão CNAB 240 (Padrão FEBRABAN ) de retorno 

disponibilizados pela da rede bancaŕia; 

  

Permitir efetuar a conciliaçaõ  bancária de forma automática o nde o 

sistema devera ́encontrar cheques , débitos ou créditos comuns entre 

contabilidade e o extrato bancaŕio e concilia-́los automaticamente; 

 

Permitir trabalhar com pagamento eletrônico  através de Borderô 

Eletrônico nas diversas instituições fina nceiras, conforme layout 

fornecido pelas mesmas;  

 

O Sistema devera ́ter controle de encerramento de datas independentes 

para os controles de execuçaõ  orçametária, da tesouraria e da 

contabilidade.  

 

Permitir trabalhar com Unidades Gestoras atribuindo as mesmas suas 

dotações especificas limitando assim os acessos a usuários por 

Unidade Gestora quando desejado . ( Ex: Funcionário da Saúde  só 

empenha nas contas da saud́e); 

 

Deverá possibilitar o acompanhamento das obrigações da execução 

orçamentária diariamente e de forma analit́ica , através dos seguintes 

relatórios: 
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a) Movimento diaŕio de caixa e bancos , de receita e de despesa 

(paga); 

b) Analítico de Credores; 
c) Cheques (Emitidos, pagos, não pagos e cancelados); 
d) Conciliação Bancária; 

 

Emissão do Boletim de Caixa mencionando: 

 

a) Movimento Diaŕio da Receita;  
b) Movimento Diaŕio da Despesa; e  
c) Movimento Diaŕio de Bancos. 

 

Permitir emissaõ de relatoŕios da execuçaõ que apontem os gastos 

efetuados com a saud́e no mesmo layout estabelecido no Projeto  Audesp 

do TCE/SP; 

 

Permitir emissaõ de relatoŕios da execuçaõ que apontem os gastos 

efetuados com o ensino no mesmo layout estabelecido no Projeto 

Audesp do TCE/SP; 

 

Gráficos da execução orçamentária da Receita e da Despesa , contendo, 

previsão e  execução da Receita , previsão e execução da Despesa , 

Despesas empenhadas, liquidadas e pagas; 

 

Relatórios Decorrentes da Execução Orçamentária da Receita: 

 

1. Listagens dos cadastros das contas de receitas;  
2. Relação dos movimentos da receita (por período);  

3. Relação do analítico da receita;  
4. Balancetes mensais com no mińimo as colunas para os campos de 

código local , geral, especificação da receita , valor orçado , 

programado, arrecadação anterior , do mês , total, comparação 

entre receitas orçadas e arrecadadas , contemplando as contas 

orçamentárias e extra orçamentárias assim como os saldos 

financeiros do exercićio anterior, nome da cidade com a data de 

emissão, e nomes para assinaturas . Este balancete devera ́ter 

opção para ser impresso e gerado em arquivo para 

disponibilização na internet;  

5. Programação Financeira Mensal da receita;  
6. Receita por fonte de recurso e cod́igo de aplicaçaõ.  
7. Relatórios Decorrentes da Execução Orçamentária da Despesa: 
8. Emissão de relatório mostrando o orçamento  distribuído por 

fichas e por cotas; 

9. Emissão das notas de reserva de dotação; 
10. Emissão de nota de anulação de reserva de dotação;  

11. Emissão das notas de empenho por número de vias desejado , 

inclusive de datas anteriores; 

12. Emissão da Nota de Liquidação de Empenho; 
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13. Analítico de pagamentos de dotaçaõ por dotaçaõ , com 

empenhos, ordens de pagamento e anulaçoẽs individualizadas; 

14. Analítico de credores com individualização de empenhos , 

pagamentos, ordens de pagamentos , anulações e estornos de 

despesas pagas;  

15. Relação das despesas a pagar por periódo , por credor 

(analítica e sintética) e por ficha de empenho (orçamentárias e 

extra orçamentaŕias); 

16. Relação das despesas a pagar por período , por Vencimento, 

por Fonte de Recursos, por credor sintet́ico ou analit́ico; 

17. Listagens dos cred́itos adicionais por decreto contendo 

cada dotaçaõ com os recursos que o embasaram; 

18. Balancetes da despesa por órgãos e unidades orçamentárias , 

com no mińimo as colunas para os campos de codificaçaõ 

institucional, funcional programática, econômica, 

especificação, dotação inicial , alterações orçamentárias (+ 

suplementações - anulações), autorizado, dotação atual , 

disponível, reservado, empenho anterior , no periódo , a pagar , 

empenho atual , liquidação anterior , no periódo e ate ́o mês , 

pagamento anterior , no periódo , total e empenho a pagar 

processado, contemplando as contas orçamentaŕias (com os 

adicionais especiais e extraordinaŕios ) e extra- orçamentárias, 

assim como os saldos financeiros para o mês seguinte, cidade 

com a data de emissaõ , nomes para assinaturas . Este balancete 

deverá ser impresso e gerado em arquivo para disponibilização 

na internet; 

19. Despesa por data de liquidaçaõ; 

20. Saldo dos empenhos globais estimativos; 

21. Controle dos empenhos globais estimativos; 

22. Relatório de adiantamentos; 

23. Despesas por Fonte de Recursos; 

24. Balancete da programaçaõ financeira mensal de desembolso; 

25. Despesa empenhada por fonte de recurso e aplicaçaõ; 

26. Despesa liquidada por fonte de recurso e aplicaçaõ; 

27. Despesa a pagar por fonte de recurso e aplicaçaõ; 

28. Despesa paga por fonte de recurso e aplicaçaõ; 

29. Reserva de dotaçaõ por fonte de recurso e aplicaçaõ. 

 

CONTABILIDADE PUB́LICA 

  

Deverá ser dotado de plano de contas segundo O PROJETO AUDESP do 

Tribunal de Contas do Estado de Saõ Paulo; 

 

Deverá gerar os lançamentos de forma automatizada através dos 

registros de controles da execução orçamentária e financeira; 

 

Permitirá o registro de lançamentos contábeis independentes da 

execução orçamentária e financeira, através de configurações de 

eventos ja ́com suas contas de deb́ito e credito pré -definidos ou 

manualmente selecionando as contas; 
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Permitir a consolidaçaõ  contábil dos demais órgãos do município  

através da importação dos arquivos de balancete s isolados 

disponibilizados pelos mesmos nos moldes determinados pelo AUDESP do 

TCE-SP; 

 

Decorrente dos registros contábeis do órgão deveraõ ser obtidos no 

mínimo os seguintes relatórios e informações podendo ser impressos 

de forma isolada ou consolidada: 

 

1. Balancete de Verificaçaõ das Contas AUDESP , podendo imprimir 

por conta contab́il no niv́el desejado , e tendo a possibilidade 

de consultar a movimentaçaõ dos dados de conta corrente; 

2. Emissão do DIÁRIO e sua geração em PDF; 
3. Emissão do RAZÃO e sua geraçaõ em PDF; 
4. Balanço Orçamentário - Anexo 12; 
5. Balanço Financeiro - Anexo 13; 
6. Balanço Patrimonial - Anexo 14; 
7. Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15; 
8. Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa , segundo as 

categorias econômicas; 

9. Anexo 2 - Resumo Geral da Receita; 
10. Anexo 2 - Natureza da despesa: consolidado por órgão; 

11. Anexo 2 - Natureza da despesa: consolidação geral; 

12. Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade 

Orçamentária; 

13. Anexo 7 - Programa de trabalho do governo - demonstrativos 

das funçoẽs,programas e subprogramas por projetos e atividades; 

14. Anexo 8 - Demonstrativo da despesa por funçoẽs , programas 

e subprogramas conforme o vińculo com os recursos  

15. Anexo 9 - Demonstrativo da despesa poroŕgaõs e funçoẽs  
16. Anexo 10 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada; 

17. Anexo 11 - Comparativo da despesa autorizada com a 

realizada; 

18. Anexo 16 - Demonstração da dívida fundada interna; 

19. Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante; 

20. Relação de restos a pagar 

21. Balancete Analit́ico dos fundos especiais , individualizados 

por fundo , com receita , despesa, contrapartida do municiṕio , 

inclusive com saldos do exercićio anterior e atual por banco; 

22. Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo sistema 

no layout do TCE/SP e STN; 

23. Relatórios do Ensino pelo sistema no layout do TCE /SP e 

STN; 

24. Balanço com Plano de Contas diferenciado para os RPPS 

conforme as Portarias MPS 916 e 1768. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Durante a execuçaõ  orçamentária quando o orçamento for efetuado de 
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forma sintet́ica  até modalidade de aplicação , na elaboraçaõ dos 

empenhos deveraõ ser acrescentados os elementos da despesa e /ou 

elemento da despesa e subelemento da despesa, visando o atendimento 

de legislação federal que permite que o orçamento seja elaborado de 

forma sintet́ica , e obriga a execuçaõ a partir de elemento de 

despesa. 

  

Preparação no sistema dos quadros , referente a Lei de 

responsabilidade fiscal, a seguir mencionados, objeto de instrução 

do Tribunal de Contas do Estado de Saõ Paulo , podendo ser impressos 

de forma isolada ou consolidada , baseado nas consolidaçoẽs 

efetivadas atraveś dos arquivos XML (AUDESP). 

 

RELATÓRIOS DIVERSOS: 

 

1. Relatório RREO – Balanço Orçamentário; 

2. Relatório RREO – Demonstrativo das Despesas por Funçaõ e 

Subfunção; 

3. Demonstrativo de Apuraçaõ da Receita Corrente Liq́uida RCL; 

4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciaŕias; 

5. Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras – Regime Proṕrio 

dos Servidores Pub́licos; 

6. Demonstrativo do Resultado Nominal; 

7. Demonstrativo do Resultado Primaŕio;  

8. Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras;  

9. Demonstrativo de Restos a Pagar.  

10. Quadro 1 – Receitas de Impostos; 

11. Quadro 2 – Relatório das Receitas Vinculadas de Educação; 

12. Quadro 3 – Despesa Orçamentaŕia; 

13. Quadro 4 – Movimentação Financeira da Educação; 

14. Quadro 5 – Aplicações com Recursos do FUNDEB; 

15. Quadro 6 – Aplicações com Recursos Próprios; 

16. Quadro 7 – Aplicações Vinculadas; 

17. Quadro 8 – Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre;  

18. Quadro 9 – Quadro Resumo da Aplicaçaõ em Educaçaõ.  

19. Quadro 2 – Receitas Vinculadas da Saud́e;              

20. Quadro 3 – Despesas da Saud́e;  

21. Quadro 4 – Movimentação Financeira da Saúde; 

22. Quadro 5 – Resumo da Aplicaçaõ em Saud́e – Recursos Proṕrios; 

23. Demonstrativo de Apuraçaõ das Despesas com Pessoal; 

24. Relatório de Gestão Fiscal. 

25. Demonstrativo das Receitas de Operaçoẽs de Cred́ito e Despesas 

de Capital; 

26. Demonstrativo da Alienaçaõ de Ativos e Aplicaçaõ dos Recursos.  

Gerar e imprimir todos os relatórios bimestrais e quadrimestrais do 

SICONF; 

 

O sistema de Contabilidade devera ́estar implementado com  as 

estruturas de Contas Correntes e Cod́igos  Contábeis da AUDESP do 

Tribunal de Contas do Estado de Saõ Paulo. 
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AUDESP – FASE I: 

O Sistema devera ́estar apto a atender a Fase I do AUDESP , permitindo 

o envio dos seguintes arquivos em formato xml: 

 

1. Cadastros Contábeis; 
2. Balancete de Conta Contábil; 
3. Balancete de Conta Corrente;  
4. Balancete de Conta Contábil - Encerramento Parcial; 
5. Balancete de Conta Corrente - Encerramento Parcial; 
6. Balancete de Conta Contábil - Encerramento Final; 
7. Balancete de Conta Corrente - Encerramento Final. 

 

AUDESP – FASE II: 

O Sistema devera ́estar apto a atender a Fase II do AUDESP , 

permitindo o envio dos seguintes arquivos em formato xml: 

 

1. Conciliação Bancária (Podendo este ser enviado parcialmente ou 
total conforme estruturado pelo TCESP-AUDESP); 

2. Mapa de Precatoŕios; 
3. Dados dos Balanços – Isolado e Consolidado; 
4. Contratos de Concessaõ e Permissaõ; 
5. Cadastros Contab́eis; 
6. Balancete Isolado; 
7. Balancete Isolado Encerramento Parcial; 
8. Balancete Isolado Encerramento Final; 

 

6. FOLHA DE PAGAMENTO  
 

Objetivo 

 

Realizar os cálculos relativos a: folhas de pagamento,adiantamentos 

salariais,adiantamento do décimo terceiro salário, décimo terceiro 

salário, férias, licença prêmio, prêmio de serviço, diferenças de 

salário e rescisões contratuais, bem como, gerar os respectivos 

relatórios. 

 

Características; 

 

- Cálculos realizados automaticamente através de fórmulas que 

possam ser editadas pelo usuário e que atendam os regimes celetista 

e estatutário. 

 

- Possibilidade de geração de mais de uma folha de pagamento 

dentro de uma mesma competência mensal com armazenamento dos valores 

calculados nas respectivas competências. 

 

- Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo 

ou impressora. 
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- Gerador de relatórios e documentos. 

 

- Regime de competência mensal. 

- Integração com os sistemas de recursos humanos e execução 

orçamentária. 

 

Composição 

 

- Armazenamento de dados cadastrais necessários à realização dos 

cálculos mensais, permanecendo armazenados dentro da competência 

mensal a que se referem. 

 

- Possibilidade de lançamento da quantidade de parcelas a serem 

descontadas dos funcionários referente aos seus empréstimos 

consignados. 

 

- Lançamento dos dados mensais por funcionário. 

 

- Lançamento dos dados mensais por conta. 

 

- Lançamento dos dados mensais por funcionário e conta. 

 

- Tabelas de IRRF, INSS e Salário Família com: faixa salarial, 

percentual de aplicação, dedução e valor fixo para desconto ou 

vencimento, para utilização dessas tabelas nas fórmulas de cálculo. 

 

- Rotina para controle de banco de horas. 

 

- Armazenamento de variáveis mensais (valores e datas) para 

utilização nas fórmulas de cálculo (Ex: valor do salário mínimo 

vigente, data do fechamento da folha etc.). 

 

- Rotina para criação, com detalhamento, das contas a serem 

utilizadas nas fórmulas de cálculo (vencimentos e descontos). 

 

- Rotina para criação de fórmulas de cálculo. 

 

- Rotina para execução das fórmulas de cálculo, possibilitando 

cálculo individual ou geral - Rotina de crítica dos cálculos e 

ajuste. 

 

- Rotina de cálculos anuais para informe de rendimentos e outros 

 

- Rotinas de geração e exportação de arquivo remessa para: 

 

1. Empenho automático da folha de pagamento; 
2. Crédito bancário; 
3. SEFIP; 
4. RAIS; 
5. DIRF; 
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6. FGTS; 
7. PASEP; 
8. CAGED; 
9. MANAD; 
10. TCE-SP(Audesp); 

11. Portal de Transparência ou equivalente; 

12. Rotina para criação de layout de holerite possibilitando 

inclusão de mensagens; 

13. Rotina para recebimento de dados de outros arquivos (PASEP 

e outros); 

14. Consulta de holerite de pagamento; 

15. Consulta de planilha financeira com todas as contas de 

vencimento, desconto e cálculo, possibilitando: a seleção do(s) 

tipo(s) de conta a serem consultadas e também a totalização de 

cada conta selecionada; 

16. Consulta do sumário da folha de pagamento, possibilitando 

que seja filtrado por local de trabalho ou dotação orçamentária 

e totalizado por tipo de conta; 

17. Consulta dos dados gerados para empenhamento automático da 

folha de pagamento; 

18. Consulta das contas; 

19. Consulta das fórmulas de cálculo; 

20. Consulta dos dados mensais; 

21. Consulta das tabelas de IRRF, INSS e Salário Família; 

22. Consulta das variáveis mensais; 

23. Consulta das críticas de cálculos; 

24. Impressão de holerite de pagamento individual ou geral; 

25. Impressão de recibo de férias; 

26. Impressão de recibo de rescisão contratual; 

27. Impressão das folhas de pagamento com todas as contas de 

vencimento e desconto; 

28. Impressão do sumário da folha de pagamento; 

29. Impressão da relação para crédito bancário individualizada 

por banco; 

30. Impressão da relação de salário família; 

31. Impressão da relação de FGTS; 

32. Impressão da relação de valores de previdência; 

33. Impressão da relação de pensão alimentícia; 

34. Impressão da relação de IRRF; 

35. Impressão das relações de vencimentos e das outras 

retenções em folha; 

36. Impressão da relação de valores acumulados; 

37. Impressão da relação de valores para empenho; 

38. Impressão das fórmulas de cálculo; 

39. Impressão das críticas de cálculos; 

40. Impressão da relação de contas; 

41. Impressão da relação de variáveis do sistema; 

 

7. RECURSOS HUMANOS  
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Objetivo 

 

- Gerenciar um cadastro de pessoal, bem como, tabelas de cargos e 

salários. 

 

Características 

 

- Estrutura do cadastro de pessoal alterável pelo usuário e que 

atenda os regimes celetista e estatutário. 

 

- Cálculos realizados automaticamente através de fórmulas, 

inclusive os cálculos relacionados a dependentes, contagem de tempo 

de serviço e afastamentos. 

 

- Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo 

ou impressora. 

 

- Gerador de relatórios, documentos e etiquetas. 

 

- Regime de competência mensal. 

 

- Integração com os sistemas de folha de pagamento e execução 

orçamentária. 

 

Composição 

 

- Cadastro funcional para servidores, vereadores e estagiários. 

 

- Ficha cadastral com foto do funcionário para gerenciamento de 

todas as ocorrências desde a admissão/nomeação até 

admissão/exoneração. 

 

-  Vinculação com as tabelas de cargos e salários. 

 

-  Disponibilidade de um fichário por funcionário. 

 

- Configuração de campos como obrigatórios na inclusão de dados 

cadastrais definida pelo usuário. 

 

- Configuração da tela de cadastro funcional dividida em seções 

definidas e ordenadas pelo usuário. 

 

-  Controle de tempo de serviço interno e externo. 

 

-  Controle de benefícios (vale refeição, vale alimentação e 

vale transporte). 

-  PPP. 

-  Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

 

- Integração com o sistema de execução orçamentária para 
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vinculação do pessoal às dotações orçamentárias e preparação dos 

dados para empenhamento automático. 

 

- Possibilidade de transferência de dados cadastrais com datas de 

demissão maiores que dois anos para um arquivo morto. 

 

- Possibilidade de recuperação de dados cadastrais do arquivo 

morto para o mês atual. 

 

- Possibilidade de ajustar determinado campo cadastral a partir 

de dados comuns a funcionários através de macro substituição 

permitindo ainda a criação de expressões para campos destino. 

 

- Possibilitar lançamentos rápidos para manutenção do cadastro 

funcional através do código do funcionário, permitindo a seleção dos 

campos a serem alterados. 

 

- Edição de fórmulas para crítica do cadastro permitindo 

cancelamento de críticas anteriores. 

 

- Cadastro de dependentes com controle automático da exclusão dos 

dependentes para os cálculos de salário família e IRRF assim que 

ultrapassarem os limites de idade. 

 

- Cadastro de pensionistas com possibilidade de inclusão de 

vários processos judiciais para desconto em folha de pagamento. 

 

- Tabelas de cargos e salários para gerenciamento do plano de 

carreira e salários. 

 

- Manutenção das tabelas pelo usuário. 

 

- Armazenamento dos códigos CBO para cada cargo. 

 

- Controle da quantidade de vagas disponíveis para cada cargo. 

 

- Controle dos valores salariais dos cargos por níveis e letras. 

 

- Reajuste automático dos salários de cada cargo de acordo com 

índice estabelecido, possibilitando: escolha de tipo de 

arredondamento e referência inicial e final para o reajuste. 

 

- Controle de férias, licenças e afastamentos dos funcionários. 

 

- Lançamento por funcionário. 

 

- Geração de estatística: por funcionário, setor e período. 

 

- Controle das saídas e retornos dos funcionários afastados por 

motivo de saúde (motivo vinculado à tabela CID). 
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- Exportação dos dados de férias, licenças e afastamentos para os 

pagamentos de férias e folha de pagamento mensal. 

 

- Rescisões Contratuais. 

 

- Lançamento das rescisões contratuais para qualquer tipo de 

vínculo empregatício. 

 

- Geração de estatística das rescisões: por setor e período. 

 

- Exportação dos dados das rescisões para o cálculo do referido 

pagamento. 

 

- Consulta da ficha cadastral. 

 

- Consulta do cadastro de dependentes pela chapa ou nome do 

funcionário. 

 

- Consulta do cadastro de pensionistas pela chapa ou nome do 

funcionário. 

 

- Consulta do cadastro do arquivo morto - Consulta das férias 

lançadas: por funcionário, setor e período. 

 

- Consulta das rescisões contratuais. 

- Consulta da tabela de cargos 

- Consulta da tabela de salários. 

- Consulta da tabela de cargos e salários. 

- Impressão da ficha cadastral. 

- Impressão das férias lançadas: por funcionário, setor e 

período. 

- Impressão das rescisões contratuais. 

- Impressão de etiquetas para o cartão de ponto ou outros fins. 

- Impressão de planilhas de digitação. 

- Impressão da estrutura do cadastro. 

- Impressão da crítica do cadastro. 

- Relatório de dependentes. 

- Relatório de pensionistas. 

- Relatório de lotação por dotação. 

- Relatório de lotação por local de trabalho. 

- Relatório da vida funcional. 

- Relatório de classificação funcional. 

- Impressão de documentos armazenados em arquivos texto com 

extensão ”.xml”, “.pdf” e “.odt” permitindo impressão geral ou 

individual. 

- Relatórios estatísticos. 

- Exportação de dados do cadastro funcional, através da criação 

de arquivo texto, com os campos previamente selecionados. 
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RH Net 

 

- Módulo de acesso online a todos os servidores ativos, contendo as 

informações básicas funcionais e pessoais, os recibos de pagamento 

(todos os meses disponíveis), as informações históricas de 

afastamentos e licenças bem como as informações de férias; 

 

Terceiros / autônomos 

 

- Possibilidade de cadastrar terceiros e autônomos e vincular à 

folha de pagamento, quando necessário; 

 

- Cadastro dos Contribuintes Individuais /Autônomos; 

 

- Lançamento de variáveis para emissão de Folha de Pagamento 

Mensal; 

 

- Inclusão automática dos autônomos no SEFIP, junto à Folha de 

Pagamento; 

 

- Cálculo automático dos descontos previdenciários e do Imposto 

de Renda na Fonte; 

 

- Gravação das informações para a SEFIP, DIRF e Informe de 

Rendimentos; 

 

- Emissão dos Recibos (RPA). 

 

-    Perfil Profissiográfico previdenciário – PPP. 

 

- Cadastro de informações e emissão. 

 

Projeto AUDESP – FASE II e III 

 

AUDESP FASE II – O Sistema deverá estar preparado para atendimento 

da Fase II da AUDESP para o cumprimento das obrigações na data 

estipulada pelo TCESP, no tocante à exigência quanto a: 

 

a) Fixação de Remuneração de Agentes Políticos; 
b) Concessão de Reajustes; 
c) Remuneração de Agentes Políticos. 

 

AUDESP FASE III – O Sistema deverá estar preparado para atendimento 

da Fase III da AUDESP para o cumprimento das obrigações na data 

estipulada pelo TCESP, no tocante à exigência quanto aos Atos de 

Pessoal, Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Relatórios que atendam a responsabilidade 

na gestão fiscal (despesas com pessoal); 

 

Manual normativo de arquivos digitais (MANAD) 
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- Gerar e gerenciar automaticamente os arquivos do MANAD, devendo 

ser absorvidos pelo SVA (validador da SRF). Contabilização vinculada 

AUDESP do TCESP. 

 

- Contemplar a geração dos arquivos e relatórios respectivos para 

emissão dos empenhos de forma automática em nível de subelemento da 

despesa observando a Tabela de Escrituração Contábil do AUDESP – 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

8. LEGISLATIVO 
 

Objetivo 

 

- Gerenciar as atividades da Câmara Municipal no que se refere à 

elaboração, tramitação, votação e publicação das proposituras. 

 

Características 

 

- Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo 

ou impressora. 

- Gerador de relatórios e documentos. 

- Integração com o sistema de Acervo de Leis. 

 

Composição 

 

- Consulta de uma variedade de informações sobre as proposituras 

cadastradas no sistema, filtrando-as por ano ou por legislatura, bem 

como visualizar documentos vinculados e ementas; 

 

- Possibilidade de proceder com o arquivamento e o 

desarquivamento de proposituras, de forma individual ou em lote; 

 

- Consulta de uma variedade de informações sobre os documentos 

cadastrados no sistema, filtrando-os por ano ou por legislatura, bem 

como visualizar ementas; 

 

- Possibilidade de proceder com o arquivamento e o 

desarquivamento de documentos, de forma individual ou em lote; 

 

- Consulta, cadastro, alteração e exclusão de prefeitos, 

vereadores, presidentes de câmara e outras personalidades, para 

identificação de autoria de leis; 

 

- Consultar, cadastrar e alterar dados de documentos no sistema 

que serão utilizados no cadastro dos autores das leis; 

 

- Consulta e cadastro de mesas parlamentares no sistema, bem como 

as funções dos membros destas mesas; 
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- Consultar, cadastrar e alterar dados de tipos de sessões 

ocorridas no legislativo, bem como as situações das atas destas 

sessões; 

- Consulta e cadastro de comissões parlamentares, bem como as 

funções dos membros destas comissões; 

 

- Consultar e cadastrar partidos políticos e suas respectivas 

funções; 

 

- Consulta e cadastro de legislaturas no sistema; 

 

- Consulta e cadastro dos tipos de tramitação de documentos e 

proposituras; 

 

- Realizar a configuração de proposituras no sistema, com 

possibilidade de consulta, inserção e edição de registros; 

 

- Cadastro de vereadores em determinadas legislaturas; 

 

- Efetuar a substituição de vereadores de uma determinada 

legislatura por suplentes; 

 

- Os dados fixos das tabelas do sistema podem ser atualizados; 

 

- Permite a atualização da tabela de anos das proposituras ou 

documentos; 

 

- Consultar e cadastrar os destinatários de tramitação de 

documentos e proposituras; 

 

- Impressão de relatórios de informações de proposituras, bem 

como imprimir sessões e tramitações; 

 

- Gerar relatórios sobre os documentos existentes e suas 

tramitações; 

 

- Impressão de relatórios analíticos e sintéticos de documentos 

por autores; 

 

- Gerar relatórios de tramitações vencidas de proposituras e 

documentos; 

 

- Imprimir relatórios de proposituras ou documentos por períodos; 

 

- Gerar relatórios impressos de proposituras ou documentos 

enviados aos destinatários. 

 

9. ACERVO LEIS 
 

Objetivo 
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- Armazenar os dispositivos legais de forma classificada, 

importar e anexar arquivos e realizar o acesso rápido e fácil a 

qualquer conteúdo específico através do mecanismo de buscado 

sistema. 

 

Características 

 

- Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo 

ou impressora. 

 

- Gerador de relatórios e documentos. 

 

- Integração com o sistema de Controle do Legislativo. 

 

Composição 

 

- Consultar, cadastrar, alterar e excluir leis, com informações a 

respeitos destas, como os números das leis, a categoria, a data de 

aprovação, dentre outras; 

 

- Efetuar o cadastro de ementas referentes às leis cadastradas; 

 

- Inserir e remover documentos no sistema referentes às leis 

cadastradas; 

 

- Realizar pesquisas de dispositivos legais cadastrado através do 

número, ano de promulgação e categoria da lei; 

 

- As leis podem ser classificadas por categoria, por esfera de 

poder, por iniciativa, dentre outras informações; 

 

- Importar textos de leis em formato html, txt, rtf,pdf; 

 

- Admite a realização da importação de documentos para o sistema; 

 

- Vincular lei nova a lei já existente, caso aquela venha a 

alterar a lei antiga, sendo possível também desvincular leis 

vinculadas; 

 

- Gerenciar revogações e alterações criando links para consultas, 

mostrando, assim, a nova redação; 

 

- Há possibilidade de gerenciamento de quoruns e votações, além 

de consulta de leis online; 

 

- Gerar relatórios impressos das leis cadastradas no sistema; 

 

- Gerar relatórios analíticos e sintéticos de alterações de leis; 
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- Impressão de informações cadastrais; 

 

- Gerar relatórios dos textos das leis cadastradas. 

 

10. SERVIÇOS ONLINE E PORTAL TRANSPARÊNCIA 

 

Objetivo 

 

-  Realização de consultas, através da Internet, das informações 

contidas nos sistemas. 

 

- Permite que o órgão público deixe disponível, no site oficial, 

diversos tipos de serviços, promovendo a integração e o 

desenvolvimento do governo eletrônico para os cidadãos e empresas do 

município. 

 

Características 

 

- Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo 

ou impressora. 

 

- Integração com os demais módulos contratados. 

 

Composição 

 

- Consulta dos processos pelo número; 

- Consulta de processos apensados; 

- Consulta dos despachos dos processos; 

- Consulta das tramitações dos processos; 

- Consultas e impressões via WEB (com senha de acesso; 

- Holerite; 

- Planilha financeira; 

- Informe de Rendimentos Anual. 

- Consultas e impressões via WEB (com senha de acesso; 

- Vida funcional; 

- Tempo de serviço; 

- Consulta de dados referentes ao sistema de Compras e Materiais; 

- Consulta de dados referentes ao sistema de Tesouraria; 

Consulta de dados referentes aos sistemas financeiros. 

 
VER. CLAUDIO DO PRADO MORAES 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCICIPAL DE SALESÓPOLIS 

 
PUBLICADO, afixado nos lugares de costume e registrado na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis, em 15 de março de 2019. 
 

ELISABETE MARLI DE SOUZA SANTOS 

                                                         Diretora da Secretaria 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO 

DOCNPJ), com sede na (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por 

(NOME EQUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), para fins de 

participação no procedimento licitatório Carta Convite nº 002/2019, 

e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais se 

submete, declara que: 

 

1. não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera 

e não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta 

ou indireta;  

 

2. não existe fato impeditivo à sua habilitação;  

 

3. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato 

eletivo desta Câmara Municipal;  

 

4. não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em 

qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos quatorze anos;  

 

5. que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do 

trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este 

aspecto quaisquer responsabilidades do Município de Salesópolis;  

 

6. que examinou todos os documentos apresentados, bem como as 

especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de 

dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que 

não poderá alegar desconhecimento para alteração dos preços 

propostos ou para o cumprimento do objeto desta licitação;  

 

7. que é legitima proprietária dos sistemas aplicativos ofertados 

e que os mesmos estão registrados no INPI – Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial sob n°...................; (ou possui o 

direto de comercialização, conforme expresso no edital.) 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

(Representante Legal da empresa) 

 

 



 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

58 
 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO DO 

CNPJ), com sede na (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME 

EQUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), para fins de participação no 

procedimento licitatório Carta Convite nº 002/2019, e em cumprimento 

a legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, e tendo 

em vista o comunicado SDG N° 34/2009 – DOE 28/10/2009 do E. TCE/SP, 

declara que: 

 

 

Os dados de planejamento (PPA, LDO E LOA) e contábeis (Balanços 

isolados, consolidados e conjuntos), são encaminhados ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, para atendimento do Audesp, sem a 

necessidade de qualquer manipulação dos dados, quer seja por parte 

desta empresa ou por parte da contratante; 

 

 

Os dados enviados ao projeto Audesp são fidedignos àqueles 

registrados no sistema, sob pena desta empresa se responsabilizar 

por quaisquer multas ou penalidades impostas a este título que 

porventura a contratada ou seus prepostos sofrerem, estando ciente 

ainda que poderá ser rescindido o contrato sem prejuízo das 

penalidades previstas no edital; 

 

A empresa não será responsável caso haja manipulação do arquivo por 

parte da Contratante ou de seus prepostos, devidamente comprovada 

tal situação. 

 

 

Declaramos ainda que o sistema ao gerar o arquivo e enviar ao Audesp 

não permite qualquer intervenção posterior aos Dados envidados; 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

(Representante Legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

À Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis. 

 

A/C Comissão de Licitação 

 

Ref. Carta Convite n° xxx/2019 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 00.000.000/0000-00 

Endereço completo: 

CEP. 

Telefones e/ou fax: 

e-mail: 

 

Prezado(s) Senhor(es) 

 

A Empresa..............(qualificação completa)............, vem 

através da presente apresentar sua proposta comercial nos seguintes 

termos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DAS SESSÕES QUANTIDADE DE MESES VALOR MENSAL

 VALOR TOTAL 

 

ITE

M 
DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 

QUANTID

ADE DE 

MESES 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

1 

Contratação de empresa especializada 

na área de informática para 

fornecimento de programas de 

computador (licenciamento de 

software/aplicativo) de gestão 

pública integrada com interface 

padrão, destinado a gestão pública, 

incluindo treinamento de pessoal e 

assistência técnica, banco de dados 

relacional e gerenciamento de 

acessos e auditoria, inclusive com 

migração de dados, se necessário, 

atendendo a serviços relativos a: 

acessos e auditoria, patrimônio, 

gestão de compras e licitações, 

almoxarifado, sistemas de 

orçamentos, execução orçamentária, 

finanças e  contabilidade publica, 

folha de pagamento, recursos 

humanos, processos legislativos, 

acervos de leis, serviços online e 

portal da transparência, em 

12 
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conformidade com a legislação do 

Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, AUDESP, lei de 

responsabilidade fiscal, lei da 

transparência, lei de acesso a 

informação e demais legislações, com 

suas devidas publicações na 

internet. 

 

 R$ 

 

 

 

Valor global da proposta comercial: O valor global desta proposta, 

incluído todos os valores para execução do presente objeto 

(implantação, conversão de dados, treinamento e cessão de direito de 

uso), é de R$____________ (valor por extenso), conforme planilha. 

 

No preço acima proposto estão inclusos todos os valores diretos e 

indiretos que possam incidir na execução do objeto, tais como 

impostos, taxas, despesas com viagens, lucros, e demais que se 

fizerem necessários. 

 

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da 

data da abertura do envelope. 

 

Declaração: Declaramos que esta proposta está de acordo com o anexo 

Termo de Referência, e que esta empresa cumpre todos os itens 

descritos no referido termo. 

 

 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

 

_______________________ 

 

 

Empresa CNPJ 

 

Nome do representante legal RG.: 

 

Cargo 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURISTICA DE SALESÓPOLIS E A EMPRESA 

(NOME DA EMPRESA) 

 

 

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços de 

informática, de um lado, como CONTRATANTE a CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS-SP, localizada na Rua Alferes José 

Luiz de Carvalho, 380 - Centro, na cidade de Salesópolis, inscrita 

no CNPJ sob nº. 46.000.451/0001-02, devidamente representada pelo 

seu Presidente, Ver. Vereador Presidente _________, brasileiro, 

______, portador da cédula de identidade RG nº _____ e titular do 

CPF/MF nº _______, com endereço __________, e, de outro lado, como 

CONTRATADA (NOME DA EMPRESA), representada por (REPRESENTANTE LEGAL) 

(QUALIFICAÇÃO), em entre si justo e acertado o presente CONTRATO, 

com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as 

cláusulas e condições a seguir especificadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

OBJETO - Contratação de empresa especializada na área de informática 

para fornecimento de programas de computador (licenciamento de 

software/aplicativo) de gestão pública integrada com interface 

padrão, destinado a gestão pública, incluindo treinamento de pessoal 

e assistência técnica, banco de dados relacional e gerenciamento de 

acessos e auditoria, inclusive com migração de dados, se necessário, 

atendendo a serviços relativos a: acessos e auditoria, patrimônio, 

gestão de compras e licitações, almoxarifado, sistemas de 

orçamentos, execução orçamentária, finanças e  contabilidade 

publica, folha de pagamento, recursos humanos, processos 

legislativos, acervos de leis, serviços online e portal da 

transparência, em conformidade com a legislação do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, AUDESP, lei de responsabilidade 

fiscal, lei da transparência, lei de acesso a informação e demais 

legislações, com suas devidas publicações na internet, de acordo com 

as especificações contidas no termo de referência que é parte 

integrante do presente Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

2.1. O valor total do presente contrato, fixo e irreajustável até 

sua possível renovação, nos termos da legislação vigente, é de 

(valor por extenso). 
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2.2. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato 

serão suportadas pela(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):  

 

 
0101 Poder Legislativo 

01.031.0001.2001 – Atividade do Legislativo 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

 

2.3. A contratada deverá emitir faturas mensais no último dia útil 

do mês da prestação dos serviços. 

 

2.4. As faturas deverão ser entregues a Contratante, a qual terá o 

prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto a sua aceitação ou 

devolução a Contratada com a devida justificativa. 

 

2.5 Os pagamentos serão efetuados através de Boleto Bancário ou 

Depósito Bancário em nome da empresa Contratada, no prazo de 5 

(cinco) dias após a aceitação da fatura. 

 

2.6 O atraso no pagamento implicará na aplicação de juros moratórios 

à fração de 0,033% ao dia calculado sobre o valor da parcela em 

atraso, limitado a 20%. 

 

2.7. A qualquer tempo será cabível o reequilíbrio-econômico 

financeiro, desde que se comprove que foi afetada a parte financeira 

do contrato, bem como as previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos 

seus encargos econômicos e lucros normais do empreendimento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

3.1. O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura, sendo sua eficácia 

condicionada a publicação oficial do extrato deste termo, produzindo 

efeito até o término da garantia.  

 

3.3. O objeto desta licitação será prestado sob o regime de execução 

indireta de empreitada por preço unitário, devendo ser executado na 

conformidade com os Anexos do presente, respeitando, inclusive, os 

prazos ali fixados. 

 

3.3. O objeto, ou sua parcela, executado em desacordo com as 

especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou diverso 

das condições propostas, deverá ser objeto de revisão em até, no 

máximo, 03 (três) dias, contados a partir da comunicação feita pelo 

Setor Requisitante, sem qualquer ônus adicional. 

 

3.4.  A fiscalização e gestão do Contrato caberão à Diretora da 

Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, senhora Elisabete 

Marli de Souza Santos, conforme Portaria da Mesa n° 001/2019. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

4.1. Integram o presente contrato, como aqui transcritos, os 

documentos a seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido 

e acatado pelas partes, o edital de licitação e seus anexos, assim 

como a proposta apresentada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

5.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

5.1.1. responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações 

concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, 

bem como por todas as despesas decorrentes da execução do contrato 

e, ainda, por todos os danos e prejuízos que causar a seus 

funcionários ou a terceiros em virtude de execução do presente; 

 

5.1.2. manter durante toda a execução do contrato as condições de 

qualificação que sejam de sua competência apresentadas no processo 

de contratação, em especial no tocante a regularidade perante a 

Fazenda, INSS e FGTS; 

 

5.1.3. responder integralmente pelas obrigações contratuais nos 

termos do art. 70 da Lei 8666/93; 

 

5.1.4. se, no decorrer da execução do contrato, surgirem eventos ou 

características relevantes que possam vir a afetar o objeto do 

presente, deverá a CONTRATADA comunicar expressamente ao CONTRATANTE 

acerca do ocorrido; 

 

5.1.5. manter, na direção da execução do contrato, representante ou 

preposto capacitado e idôneo que a represente integralmente em todos 

os seus atos, com poderes para providenciar o afastamento imediato 

de qualquer membro de sua equipe cuja permanência seja considerada 

inconveniente pelo CONTRATANTE; 

 

5.1.6. em caso de rescisão do contrato, seja a que título for, 

obriga-se a CONTRATADA a deixar disponível à CONTRATANTE a Base de 

Dados do sistema em arquivo TXT; 

 

5.1.7. prestar assessoria e informações referentes ao Sistema AUDESP 

e outros requisitados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

– TCESP. 

 

5.2. É obrigação da CONTRATANTE o pagamento do preço, no prazo 

fixado neste contrato, sob pena de, em caso de eventual atraso no 

adimplemento da obrigação, sujeitar-se ao pagamento de juros 

moratórios nos termos da cláusula 2.6, sem prejuízo do disposto no 

art. 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do 

objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou 

quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento 

do ajuste, estará a empresa sujeita às seguintes penalidades: 

 

6.1.1. advertência; 

 

6.1.2. multa correspondente a até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da parcela do objeto ainda não cumprida, sendo que tal 

percentual será fixado pela Administração sempre de forma 

proporcional à gravidade da falta cometida;  

 

6.1.3. suspensão do direito de licitar e de contratar com o 

Município por período a ser definido na oportunidade, de acordo com 

a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 

(vinte e quatro) meses; 

 

6.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 

6.2. As penalidades poderão ser cumuladas entre si ou aplicadas de 

forma autônoma, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo 

de possível rescisão contratual. 

 

6.3. A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a 

notificação à CONTRATADA, descrevendo os fatos e indicando a 

penalidade que será aplicada, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para prévia defesa, à exceção do item 6.1.4, cujo prazo será 

de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.4. As multas, a critério do CONTRATANTE, poderão ser cobradas 

cumulativamente em uma ou mais das seguintes formas: 

 

6.4.1. recolhidas aos cofres do Município da Estância Turística de 

Salesópolis, no prazo de 3 (três) dias úteis da data de sua 

aplicação, mediante guia de recolhimento oficial que será 

encaminhada à CONTRATADA; 

 

6.4.2. descontadas do pagamento devido à CONTRATADA; 

 

6.4.3. cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer 

das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
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7.2. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, 

conforme decorra de inadimplemento das partes ou conveniência para o 

CONTRATANTE, respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos 

arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste 

contrato, pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o 

direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos 

não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e 

cuidados necessários, de modo a evitar eventuais danos causados 

diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ato ou omissão 

de seus empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

8.3. Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o 

contrato ser considerado rescindido unilateralmente, é defeso à 

CONTRATADA: 

 

8.3.1. a execução de fornecimento do objeto contratado por meio de 

associação ou de subcontratação, salvo se previsto e atendido os 

requisitos do edital parte integrante deste; 

 

8.3.2. transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações 

dele originárias. 

 

CLÁUSULA NONA - FORO 

 

Fica eleito o Foro deste Município de Salesópolis - SP, com a 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir possíveis dúvidas oriundas deste Contrato e que não 

possam ser resolvidas por comum acordo entre as partes. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o 

presente instrumento em 03(três) vias, de igual teor e para um único 

efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato 

presente, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, 

comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente 

Contrato, por si e seus sucessores, em Juízo ou fora dele. 

 

Local e data 
 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALESÓPOLIS 

- PRESIDENTE- 

 

NOME DA EMPRESA 

(Nome do Representante) 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  

OBJETO:  

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 
 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo 

cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com 

o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos 
e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 

nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 

então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou 
telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final 
e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA:  
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Data de Nascimento:  

Endereço residencial completo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Data de Nascimento:  

Endereço residencial completo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 

 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Data de Nascimento:  

Endereço residencial completo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Advogado: 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, 

inclusive, o endereço eletrônico 

 

 

 

 


