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MUNICÍPIO DE GUARANI 
PREG Nº 024/2022 
PRC Nº 043/2022 

 

EDITAL 

 
O Município de Guarani/MG, bem como este Pregoeiro, Márcio Costa dos Reis 
Filho, designado pela Portaria n.º 035, de 26 de abril de 2022, levam ao 
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e alterações 
posteriores, fará realizar licitação, por menor preço por item, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, para contratação de empresa habilitada para prestação de 
serviços técnicos especializados em assessoria e suporte técnico contábil, 
compreendendo atividades de assessoria contábil e financeira, acompanhamento e 
avaliação das práticas contábeis referentes aos registros orçamentários, 
financeiros e patrimoniais do processo de planejamento e gestão fiscal, e incluindo 
a cessão de uso e instalação sistema informatizado com plataforma web e suporte 
técnico relacionados a cada módulo de programas para desenvolvimento dos 
trabalhos nas áreas de: contabilidade pública; tesouraria; orçamento; patrimônio; 
compras, licitações e contratos; almoxarifado; controle de frota; controle interno e 
transparência pública, serviços estes a serem executados conforme detalhamento 
que integra o presente edital.  
 

ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO 

 
1. Local de Entrega do Objeto Licitado: Prefeitura Municipal de Guarani.  
 
2.  Horário de funcionamento 08h00min as 11h00min e 13h00min as 
16h00min  
 
3. Prazo de Entrega do Objeto Licitado: No Máximo 05 (cinco) dias úteis após a 
Ordem de Fornecimento da Secretaria Requisitante.  
 
4.   Condições de Pagamento: Até 30 dias após entrega e Emissão da Nota Fiscal. 
 
5.   Validade da Proposta: 60 dias. 
 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 

 
LOCAL: Prefeitura de Guarani – Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro. 

 
DIA: 18/05/2022 

HORÁRIO: 08h30min 
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6. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da 
abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia 
útil de expediente na Administração Pública Municipal de Guarani que se seguir. 
 
7.  No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este 
Pregão, com respeito ao (à): 
 
a) credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em 
participar deste Pregão; 
b) recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”; 
c) abertura dos envelopes “Proposta”; 
d) divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 
e) condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; e, 
f) abertura do envelope “Documentação” da licitante detentora do menor preço. 

 
8.  As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário 
Oficial dos Municípios Mineiros no sítio 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/(Decreto nº 83/2014), no átrio do 
Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Guarani, e na página web da 
Prefeitura www.guarani.mg.gov.br, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com 
referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos 
representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio 
de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao 
resultado de: 
 
a)  julgamento deste Pregão;  
b) recurso porventura interposto. 
 
8.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação será respondido via e-mail no endereço 
eletrônico licitacao@guarani.mg.gov.br. 
 
8.2. O Edital estará disponível para retirada pela Internet, no site  
http://www.guarani.mg.gov.br/, link “ Legislação, Editais”.  No prédio 
administrativo localizado à Pça Antônio Carlos, nº 10, 2º andar, mediante a entrega 
de um CDR vazio. As empresas deverão enviar o recibo de retirada do mesmo, ao 
setor de Licitação no e-mail licitacao@guarani.mg.gov.br ou entregá-lo no próprio 
Pregão na Prefeitura de Guarani, para que possamos comunicar possíveis 
alterações que se fizerem necessárias.  
 
4.       Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para o Município de Guarani. 
 

DA LEGISLAÇÃO 

 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/
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5. O edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos 
comandos legais seguintes: 
5.1. Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, e alterações posteriores; 
5.2. Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores – Lei de 
Licitações; 
5.3. Lei Federal n° 12.440, de 07.07.2011; 
5.4. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
5.5. Demais exigências deste edital e seus anexos. 

                  

CONDIÇÕES DO OBJETO 

 
6.  O objeto do presente edital é a contratação de empresa habilitada para 
prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e suporte técnico 
contábil, compreendendo atividades de assessoria contábil e financeira, 
acompanhamento e avaliação das práticas contábeis referentes aos registros 
orçamentários, financeiros e patrimoniais do processo de planejamento e gestão 
fiscal, e incluindo a cessão de uso e instalação sistema informatizado com 
plataforma web e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas para 
desenvolvimento dos trabalhos nas áreas de: contabilidade pública; tesouraria; 
orçamento; patrimônio; compras, licitações e contratos; almoxarifado; controle de 
frota; controle interno e transparência pública, serviços estes a serem executados 
conforme detalhamento que integra o presente edital. 
 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
7. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que: 
 
a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, 
devidamente comprovada através do objeto do contrato social da empresa; 
b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste 
edital; 
c) comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA 
DOCUMENTAÇÃO.  
 
8.  Não poderão concorrer neste Pregão: 
 
a) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
b) empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Município de Guarani; ou, 
c) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
 

DO PROCEDIMENTO 

 
9.  No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão 
realizados pelo Pregoeiro, em sessão pública, o credenciamento dos participantes, 
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o recebimento e a abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” 
correspondentes a este Pregão, conforme disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, 
aplicando-se a estes, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993. 
 

9.1. Não                               9.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, participantes: 
 

   a) retardatários (depois de declarado encerrado o Credenciamento), a não ser 
como ouvinte; ou, 

   b) que trocarem o conteúdo dos envelopes (trocar um(ns) papel(is) por  outro(s)). 
 

9.2. As empresas que porventura não enviarem representante, apenas os 
envelopes, deverão estar atentas às formalidades mencionadas no item 29 
deste Edital. 
 
10. Aberta à sessão, o representante legal da empresa participante deverá 
credenciar-se perante o Pregoeiro, comprovando possuir poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este Pregão.  
 
10.1.  Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da 
empresa devidamente credenciado. 
 
11. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes "Proposta" e 
"Documentação", em separado, procedendo, em seguida à abertura dos envelopes 
"Proposta" e aos seguintes procedimentos: 
11.1. rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com 
o objeto e exigências deste edital; 
11.2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas 
com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao 
menor preço; ou 
11.3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam 
os preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior; 
11.4. colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais das empresas participantes participem da etapa competitiva, 
por meio de lances verbais; 
11.5. início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes. 
 
Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste 
Pregão. 
 
12.  Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o 
Pregoeiro convidará individualmente as empresas classificadas, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da empresa detentora da proposta 
de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços ofertados. 
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12.1.   A desclassificação da proposta da empresa importa preclusão do seu direito 
de participar da fase de lances verbais. 
 
12.2.  Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
13. O representante da empresa participante que se abstiver de apresentar 
lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará excluído dessa etapa e terá 
mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 
 
14. A empresa participante que deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os apresentar em 
desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, 
não se admitindo complementação posterior à sessão. 
 
15. Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe compete 
durante a realização deste Pregão: 
 
15.1. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
 
15.2. Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao 
objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser 
adotada; 
 
15.3. Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta 
considerada como a mais vantajosa para o Município de Guarani, após constatado 
o atendimento das exigências deste edital;  
 
15.4. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente 
a este Pregão;  
 
15.5. Encaminhar ao Prefeito Municipal o processo relativo a este Pregão, 
devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação 
deste procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante vencedora. 
 
16. Ao Prefeito Municipal caberá: 
 
16.1. Decidir os recursos contra atos do Pregoeiro; e 
 
16.2. Homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura 
interpostos contra atos do Pregoeiro, e promover a celebração do contrato 
correspondente. 
 
17. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e 
"Documentação" em um único momento, em face do exame da 
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proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não 
puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 
imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão 
a ser convocada posteriormente. 
 
17.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta Condição, somente dar-se-á, em 
qualquer hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais; 
 
17.2. Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder 
do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos. 
 
18. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a 
respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das 
licitantes presentes. 
 
19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 
obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes 
legais das empresas participantes presentes à sessão deste Pregão. 
 
20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 
"Documentação" não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado 
com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 
 
21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 
deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 
 
21.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 
 
22. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão 
efetivadas: 
 
22.1. se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 
devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão; ou 
 
22.2. após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado 
conhecimento do seu resultado. 

 
23. A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” será realizada 
sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da 
reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e 
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representantes presentes, e pelos membros da equipe de apoio que formularem 
parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou 
à documentação. 
 
24. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes 
credenciados das licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais 
apresentados, da análise das propostas e dos documentos de habilitação, da 
manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros porventura 
ocorridos. 
 
25. Os envelopes “Documentação” não abertos ficarão à disposição das 
empresas participantes para o retirarem no prazo de 30 (trinta) dias, após o 
fornecimento dos produtos/prestação dos serviços pela licitante vencedora.  Não 
havendo manifestação de interesse por parte da empresa, os mesmos serão 
destruídos pela Administração. 
 

DO CREDENCIAMENTO 

 
26. O representante legal da empresa participante deverá apresentar-se ao 
Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, 
munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento 
que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos 
envelopes “Proposta” e “Documentação”, relativos a este Pregão. 
 
26.1. O Credenciamento será até o encerramento do Registro do último 
Proponente a apresentar seus envelopes, impreterivelmente, e será efetuado 
conforme a ordem de chegada dos interessados. Vencido esse prazo, o Pregoeiro 
declarará encerrado o credenciamento, momento que, não mais será aceito novos 
proponentes, iniciando em seguida, à abertura da sessão pública. 
 
27. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela 
empresa participante, mediante apresentação de cópia autenticada do 
estatuto/contrato social (e ultima alteração) e instrumento 
público/particular de procuração, devidamente autenticado e com 
reconhecimento de firma. 
 
27.1. Entende-se por documento credencial: 
 
a) cópia autenticada do estatuto/contrato social, e última alteração quando a 
pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa 
participante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) Procuração com firma reconhecida, devidamente autenticada, da empresa 
participante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em 
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seu nome em qualquer fase deste Pregão (Anexo II do Edital), bem como cópia do 
Contrato Social na qual conste o nome do Outorgante que assina a Procuração; 
 
c) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos do 
edital (Anexo VI do Edital). 
 
d) Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
conforme modelo no Anexo VII do Edital. 
 
27.2. A empresa participante deverá ainda apresentar declaração dando ciência de 
que cumpre plenamente os requisitos do edital (Anexo V do Edital). Assim como os 
demais documentos de credenciamento, esta declaração deverá vir externa aos 
envelopes. 
 
27.3. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular 
ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, 
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da 
licitante todos os atos pertinentes a este Pregão; 
 
27.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa; 
 
27.5. A empresa participante deverá ainda apresentar declaração dando ciência de 
que cumpre plenamente os requisitos do edital (Anexo VI do Edital). Assim como 
os demais documentos de credenciamento, esta declaração deverá vir externa aos 
envelopes. 
 
a) As declarações as que se referem o Anexo VI e Anexo VII, deste Edital é 
exigida também para as empresas que não tiverem representante presente. 
Neste caso poderão enviá-la num terceiro envelope. 
 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
28. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste edital, cada empresa 
participante deverá apresentar ao Pregoeiro, simultaneamente, sua proposta de 
preços e documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no 
fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres:  
 
MUNICÍPIO DE GUARANI 
PREG Nº 024/2022 
PRC N° 043/2022 
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 01 
 
MUNICÍPIO DE GUARANI 
PREG Nº 024/2022 
PRC N° 043/2022 
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DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 
 
28.1. Caso a empresa não envie representante à sessão, apenas os envelopes, 
deverá observar, ainda, a seguinte formalidade: 
 
a) Os envelopes mencionados acima, bem como ainda, toda a documentação 
solicitada para o credenciamento no item 28.1, deverão estar contidos 
dentro de um outro envelope com os seguintes dizeres: 
 
MUNICÍPIO DE GUARANI 
PREG Nº 024/2022 
PRC N° 043/2022 
Setor de Licitação/Pregão 
A/C: Sr. Márcio Costa dos Reis Filho 
Pregoeiro 
Pça Antônio Carlos, 10, Centro, Guarani – MG - CEP: 36.160-000  
 
29. O Pregoeiro ou mesmo a Comissão de Licitações não se responsabilizará por 
eventuais atrasos na entrega dos envelopes por parte dos correios e nem diante de 
seu extravio, devendo os mesmos serem recebidos no setor de licitações até a data 
e horário definidos neste edital para abertura e sessão pública destinada aos 
recebimentos dos mencionados envelopes. 
 

DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 01 

 
30. A proposta escrita e digital contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada, 
com as seguintes exigências: 
 
30.1. emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 
como também rubricadas todas as suas folhas; 

 
30.2. fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da licitante, o 
CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo 
endereço com CEP, e, de preferência, com a indicação do banco, a agência e 
respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de 
empenho e posterior pagamento; 
 
31. A proposta escrita deverá conter ainda: 
 
31.1. descrição detalhada do objeto desta licitação, conforme Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
31.2. indicação de preços, conforme previsto nas Condições 33ª a 35ª; 
 
31.3. indicação dos prazos, conforme previsto nas Condições 36ª a 39ª; 
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31.4. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela 
licitante. 
 
32. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 
importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas 
pelo Pregoeiro. 
 
32.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma 
e/ou multiplicação; 
 
32.2. falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para 
esse fim; e 
 
32.3. a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos 
dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope 
“Documentação”. 
 

DOS PREÇOS 

 
33. A empresa participante deverá indicar o preço unitário dos itens e total do 
item da proposta, fixo, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros 
e as despesas decorrentes da montagem e da assistência técnica, durante o período 
de garantia, se tal garantia for exigida para o item, bem assim deduzir quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos.  
 
33.1 – O lance verbal será dado sobre o preço unitário do item. 

 
34.  A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento 
será de exclusiva e total responsabilidade da empresa participante, não lhe 
cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou 
para menos. 
 
35. Somente será aceita cotação em moeda nacional, em até duas casas 
decimais e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último 
em caso de divergência. 
 
 

DOS PRAZOS 

 
36. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da 
data prevista para recebimento e abertura dos envelopes “Proposta” e 
“Documentação”.  
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37. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam 
expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como 
aceitos para efeito de julgamento. 
 
38.      Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o 
interesse do Município de Guarani, esta poderá solicitar prorrogação geral da 
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 
39.  Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e 
abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”, sem a solicitação ou a 
convocação de que tratam esse Edital, ficam as concorrentes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 
40. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 
41. Não se admitirá proposta que apresentar preço unitário simbólico, irrisório 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da própria empresa participante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. 
 
42. O Pregoeiro, além recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento 
da obediência às condições estabelecidas e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste edital. 
 
42. 1. Para fins de classificação deverão ser enviadas duas propostas: a 
proposta escrita, conforme item 31 e seguintes, bem como a digital, 
conforme item 31.6 do edital. 
 
43.        O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal da Administração Pública Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou 
jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão, pausar a sessão ou encerrá-la e 
retornando-a em uma outra data.   
 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
44. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, 
incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 
 



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

44.1. Apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite 
estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 
do objeto; 
 
44.2. Não atenderem às exigências contidas neste Pregão. 
 

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
45. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, 
preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos neste edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou 
seja, fase de lances verbais, aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 
 
46. Feito isso, o Pregoeiro classificará a empresa participante autora da 
proposta de menor preço por item e todas aquelas apresentadas com preços 
sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor preço, 
dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das empresas 
participantes participem da etapa de lances verbais. 
 
47. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com 
preços, conforme definido na condição anterior, o Pregoeiro fará a classificação 
dos menores preços, até o máximo de três, colocados em ordem crescente, 
quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das 
empresas participem, também, da etapa de lances verbais. 
 
48. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances 
verbais, a classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 
 
49. Aceita a proposta de menor preço por item será aberto o envelope 
“Documentação”, contendo os documentos de habilitação da empresa que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 
 
50. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a participante detentora da 
proposta de menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço: 
 
50.1. se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o 
estimado pela Administração Pública Municipal para o fornecimento; 
 
50.2. mesmo após encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame, 
quanto ao objeto e valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em 
primeiro lugar, ou seja, da de menor preço; 
 
50.3. se não for aceita a proposta escrita de menor preço; 
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50.4 . se a empresa detentora do menor preço desatender às exigências de 
habilitação. 
 
a) Na ocorrência das situações previstas nos subitens 50.3 e 50.4, será examinada a 
oferta seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da participante que 
tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma que atenda às condições deste edital; 
 
b) na hipótese da alínea anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido o melhor preço. 

 
51.         Verificado que a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM atende às 
exigências fixadas neste edital, quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva 
licitante declarada vencedora do item. 
 

DO DESEMPATE 

 
52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em 
ato público, com a participação de todas as licitantes, conforme Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
52.1. Conforme disposto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 206, e 
Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, no que tange as 
microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão ser observados os 
privilégios descritos na referida norma legal, como critério de desempate. 
 
52.2. Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores ao melhor preço. 
 
52.3. O privilégio de que trata o item 34.1 será concedido da seguinte forma; 
 
a) ocorrendo o empate, a pequena empresa melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço interior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado o objeto a seu favor; 
 
b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente proposta de 
preço inferior, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na situação de empate, observada a ordem 
classificatória para o exercício do direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 
melhor oferta. 
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52.5. O dispositivo neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
52.6. O prazo para as licitantes apresentarem nova proposta será de 05(cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 

DA DOCUMENTAÇÃO 

 
53. Todas as participantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, os 
documentos específicos para a participação neste Pregão, devendo ser entregues 
numerados, de preferência, sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir 
maior rapidez na conferência e exame correspondentes: 
 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
53.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com 
data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias; 
 
53.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a PGFN, que deverá ser 
feita através de certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União, inclusive contribuições previdenciárias, nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751/2014 (ou certidão positiva com efeitos de 
negativa, nos termos da legislação federal); 
 
53.3. Certificado de Regularidade com o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 
 
53.4. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda 
Estadual, relativo aos tributos estaduais, do domicílio ou sede da licitante; 
 
53.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
53.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
53.7. Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Contabilidade 
de Minas Gerais (CRC-MG) ou equivalente; 
 
53.8. Pelo menos uma Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, 
comprovando a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto à qualidade 
dos serviços e cumprimento dos prazos contratuais; 
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53.9. Atestado ou declaração de que o licitante é a proprietária/desenvolvedora 
do(s) software(s) para o desenvolvimento dos trabalhos objeto desta licitação, 
possuindo os poderes necessários ao perfeito e regular atendimento da 
contratante, e que assume o compromisso de realizar as adequações necessárias, 
conforme modelo do Anexo VIII. 
 
53.10. Declaração formal de que, caso vencedor da licitação, disponibilizará data 
center com capacidade de processamento (links, servidores, nobreaks, fontes 
alternativas de energia (grupo gerador), softwares de virtualização, segurança, 
sistema de climatização), para alocação dos sistemas objeto desta licitação, 
podendo ser própria ou terceirizada; 
 
53.11. Declaração de que o banco de dados utilizado NÃO representará custos ao 
Município, sendo as licenças, assim como, usuários e cadastros neste inseridos 
serão ilimitados; 
 
53.12. Relação dos profissionais que irão compor a equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos (sócios, empregados e associados), com indicação 
do responsável técnico principal, conforme modelo constante do Anexo IX, 
acompanhada de: 
 

a) Comprovantes de inscrição dos profissionais no Conselho Regional de 
Contabilidade (podendo ser a cópia autenticada da cédula de identidade 
profissional); 
 

b) Comprovação de profissional inscrito no CRC com especialização técnica, 
graduação ou pós- graduação em finanças; 
 

c) Declaração de cada profissional (ou pelo menos do responsável técnico) de 
que se encontra apto ao pleno exercício da Contabilidade e quite com as 
anuidades do CRC (modelo Anexo X); 
 

d) A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais referidos no item 
anterior será feita mediante apresentação de cópia autenticada em cartório, 
do Contrato de Trabalho com a empresa ou da Carteira de Trabalho (CTPS), 
que demonstre a identificação do profissional, e mediante apresentação de 
cópia autenticada em cartório da Carteira emitida pelo Conselho de 
Contabilidade (CRC) devidamente atualizada; 
 

e) Certificados de participação dos membros da equipe técnica do proponente 
em congressos, seminários e simpósios, realizados nos últimos 15 anos, e 
versando sobre temas ligados à Contabilidade Pública e à Administração 
Pública; 
 

f) Certificados de participação dos membros da equipe técnica do proponente 
em cursos de extensão, atualização, capacitação ou aperfeiçoamento 



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

profissional, realizados nos últimos 15 anos, e versando sobre temas ligados 
a Contabilidade Pública e Administração Publica; 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

53.13. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório 
distribuidor do foro da sede da proponente, emitida no máximo 180 (cento e 
oitenta) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de documentação, 
sendo aceita certidão judicial emitida via internet, sujeita a confirmação de 
autenticidade; 
 
53.14. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser apresentado o 
balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado, no caso de 
empresas que contarem com menos de um exercício financeiro. 
 
Observações:  
 
54. Os documentos acima mencionados só serão válidos se emitidos dentro do 
prazo fixado por lei. Os documentos disponibilizados através da Internet terão sua 
veracidade conferida no ato da abertura dos envelopes de habilitação. 
 
55. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão 
expedidor, somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, 
dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos 
envelopes. 
 
56. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira 
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa 
efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
57.      Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
58. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 
 
59.  Em nome da empresa participante, com número do CNPJ e, 
preferencialmente, com o endereço respectivo. 
 
60.  Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope 
nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor, salvo 
nos casos expressos em que o edital solicitar. 
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55. 61.  Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou 
pelo Pregoeiro, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
61.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
61.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
 
61.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 

DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
62. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das empresas participantes, mediante confronto com as condições 
deste edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às 
exigências aqui estabelecidas. 
 
63.  Quando todas as empresas participantes forem inabilitadas, o Pregoeiro 
poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos 
documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório, conforme artigo 
48, parágrafo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 
64.  Trata-se de licitação do tipo menor preço por ITEM.  
 
64.1. Durante o julgamento e classificação das propostas, a adoção do critério de 
menor preço por item será efetuada com observância das exigências e condições 
definidas neste edital. 
 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 
65.  A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo 
representante legal da empresa, deverá ser feita ao final da sessão, com registro 
em ata da síntese das suas razões de recorrer. 
 
66.    A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 
recurso, no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e 
preclusão desse direito da participante, podendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto à licitante. 
 
67. Das decisões do Pregoeiro, decorrentes da realização deste Pregão, caberá à 
empresa a juntada dos memoriais relativos aos recursos, registrados na ata 
respectiva, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da lavratura da ata, nos casos 
de: 
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a) julgamento das propostas; e 
b) habilitação ou inabilitação da licitante. 
 
68.  Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro, praticante do ato recorrido, que os comunicará às demais licitantes para 
impugná-lo ou não, apresentando memoriais com suas contra razões, também, no 
prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
68.1. Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guarani. 
 
69.  O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 
suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
70.  Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados 
contra suas decisões e ao Prefeito Municipal de Guarani a decisão final sobre os 
recursos contra atos do Pregoeiro. 
 
71.  Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Prefeito Municipal poderá homologar este procedimento de 
licitação e determinar a contratação com a licitante vencedora. 
 
72.  Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que 
pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser 
apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso próprio. 

 
73.  A licitante deverá comunicar ao Pregoeiro o recurso interposto, logo após 
ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo, situado no edifício-sede da 
Prefeitura Municipal de Guarani, localizado à Praça Antônio Carlos, nº10, Centro. 
 

DA ADJUDICAÇÃO 

 
74. A contratação correspondente ao objeto deste pregão será adjudicada POR 
ITEM, pelo Pregoeiro, depois de atendidas as condições deste Pregão. 
 

DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO E DA ASSINATURA DO 
CONTRATO 

 
75.  O Município de Guarani convocará oficialmente a licitante vencedora, 
durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, aceitar ou retirar a ordem de fornecimento e/ou assinar o Contrato, sob pena 
de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº 8.666/93. 
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75.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
76.          É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a 
ordem de fornecimento no prazo e condições estabelecidos, ou que ainda não 
assinar o Contrato, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregão, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
76.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a ordem de 
fornecimento, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 
legalmente estabelecidas. 
 
a) o disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do 
art. 64, § 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a 
contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto 
ao prazo e preço. 
 

DA ENTREGA E/OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
77.     Caberá ao Município de Guarani: 
 
77.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 
Administração Pública Municipal de Guarani, para o fornecimento do objeto; 
 
77.2. Impedir que terceiros forneçam objeto desta licitação; 
 
77.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos empregados da licitante vencedora; 
 
77.4. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento 
dos produtos; e, 
 
77.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do Chefe do Setor de 
Almoxarifado, ou outros servidores designados para esse fim; 
 
78.      Caberá à licitante vencedora: 
 
78.1. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com a solicitação da contratante, 
nos itinerários e horários estipulados, primando pela qualidade dos serviços 
prestados. 
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78.2. Permitir e facilitar à Comissão de Fiscalização da Contratante, a inspeção do 
serviço em qualquer dia e horário, devendo prestar todas as informações e 
esclarecimentos solicitados. 
 
78.3. Participar à Comissão do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa impedir ou atrasar o serviço, no todo ou em parte, indicando 
medidas para corrigir a situação, sem que haja prejuízos na continuidade dos 
mesmos, repondo IMEDIATAMENTE todo o material necessário, arcando com 
todas as despesas necessárias para a pronta solução dos problemas. 
 
78.4. Prestar os serviços seguindo todas as especificações/normas estabelecidas 
pela Contratante no Edital da licitação que originou o contrato ora assinado entre 
as partes, devendo ser recorrido ao Edital para suprir qualquer dúvida ou 
pendência oriunda do presente instrumento, seguindo o disposto nas legislações 
inerentes ao mesmo.  
 
78.5. Realizar os ajustes necessários à prestação dos serviços, caso não sejam 
aceitos pela fiscalização da Contratante. A empresa vencedora arcará com o ônus 
das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais, 
regulamentares e contratuais. 
 
78.6. A Contratada será responsabilizada civil e criminalmente, por danos pessoais 
e patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato ou ainda, 
por negligência, imprudência ou imperícias. 
 
 
78.7. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da prestação de serviço, tais como: 
a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações;  
e)  vales-refeição; 
f)  vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 
78.8. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura 
Municipal de Guarani, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão, 
quando da prestação dos serviços; 

a)  
78.9. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em 
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja 
considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura 
Municipal de Guarani; 
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78.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 
da Secretaria Municipal de Educação. 
 
78.11. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da Prefeitura 
Municipal de Guarani ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Guarani; 
 
78.12. Executar os serviços dentro das especificações exigidas e constantes da 
proposta de preços apresentada; sempre que solicitada, documentos que 
comprovem a procedência dos serviços; 
 
78.13. Comunicar a Prefeitura Municipal de Guarani qualquer anormalidade de 
caráter urgente referente aos serviços e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários;  
 
78.14. Manter, durante a prestação dos serviços em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Pregão.  
 
78.15 As despesas com transportes serão de INTEIRA e EXCLUSIVA 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 
 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 
79.  À licitante vencedora caberá, ainda: 
 
79.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-
se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o Município de Guarani; 
 
79.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento 
ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração 
Pública Municipal de Guarani; 
 
79.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou contingência; e 
 
79.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação deste Pregão. 
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80. A inadimplência da licitante vencedora com referência aos encargos 
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento ao Município de Guarani, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, 
razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município de Guarani. 
 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 
81.  Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 
 
81.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro 
de pessoal da Administração Pública Municipal para o fornecimento do objeto 
deste Pregão; e, 
 
81.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
Pregão, salvo se houver prévia autorização do Município de Guarani. 
 
81.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para aquisição do objeto deste 
Pregão. 

 

DA ENTREGA E/OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
82. O objeto deste pregão deverá ser realizado diariamente, conforme 
termo de referência Anexo I do edital, mediante ordem de serviços. 
 
83.  As despesas com alimentação, transportes e equipamentos utilizados serão 
de INTEIRA e EXCLUSIVA responsabilidade da empresa CONTRATADA. 
 

DO LOCAL DE ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
84. A prestação de serviço deverá ser feita no local indicado pelo Município de 
Guarani.  

 

DO RECEBIMENTO 

 
85. O recebimento deverá ser efetuado pelo servidor designado para este fim. 
 

DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA ATESTAÇÃO 

 
86. O fornecimento do objeto deste Pregão será acompanhado, fiscalizado e 
atestado pela Secretaria requisitante. 
 

DA DESPESA 
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87. A despesa com a contratação destes serviços está a cargo de elemento 
orçamentário na seguinte dotação: 
 
3.3.90.35.00.2.02.01.04.122.0003.2.0011 – FONTE: 00.01.00 - MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R.H.  
 

 DO PAGAMENTO  

 
88. Entregue e aceito o objeto, o pagamento devido será efetuado em até 30 
(trinta) dias após a entrega da nota fiscal de prestação de serviços, juntamente com 
a certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não 
tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções 
normativas da Previdência Social. 
 
89. O Município de Guarani reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, o item fornecido não estiver de acordo com a especificação 
apresentada e aceita (Anexo I do edital). 
 
90. O Município de Guarani poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos 
termos deste Pregão. 
 
91.        Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração 
dos preços das ligações, ou de atualização monetária por atraso de pagamento. 
 

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
92. Só ocorrerá o realinhamento econômico-financeiro se solicitado pelo 
Contratado, por escrito e com documentos comprobatórios e quando ocorrerem 
fatos posteriores à proposta, ficando estipulado desde já que a validade do preço 
cotado será até que este fato ocorra. 
 
93. A CONTRATANTE poderá exigir a apresentação de documentos adicionais 
aos apresentados pela CONTRATADA na hipótese de realinhamento prevista no 
item anterior, visando comprovar a real necessidade do mesmo. 
 
94. A CONTRATANTE poderá se recusar a realizar o realinhamento caso ocorra 
ausência de elevação dos encargos, a ocorrência do evento anterior à formulação 
da proposta; ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoração de 
seus encargos ou culpa do CONTRATADO pela majoração de seus encargos, o que 
ocorre, por exemplo, quando o mesmo deixa de considerar na sua proposta 
determinado encargo financeiro. 
 

DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
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95.     No interesse do Município de Guarani, o valor inicial atualizado da Nota de 
Empenho poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
95.1. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
 
95.2. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 

DAS PENALIDADES 

 
96. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o Município de 
Guarani poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 
seguintes sanções: 
 
96.1. Advertência; 
 
96.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência 
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de fornecimento, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,  uma vez comunicada oficialmente; 
 
96.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no 
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
 
96.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
96.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o Município de 
Guarani pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 
 
97. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública do 
Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: 
 

          97.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
 
         97.2. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
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         97.3. comportar-se de modo inidôneo; 
 
         97.4. fizer declaração falsa; 
 
         97.5. cometer fraude fiscal; 
 
         97.6.falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 

98. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará 
sujeita às penalidades tratadas na condição anterior: 
 

            98.1. Pelo fornecimento, desconforme com o especificado e aceito; 
 

98.2. Pela não substituição, no prazo estipulado, do produto recusado pelo 
Município De Guarani; 
 

           98.3. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
 
99. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município de 
Guarani e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 
8.666/93. 
 
100. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração Pública Municipal, em relação a um dos 
eventos mencionados neste Edital, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
 
101. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação 
e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, e declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
102.       Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente 
que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes até o 2º 
(segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
103. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos 
deste edital, aquela que, tendo-o aceito sem objeção, vier a apontar depois da 
abertura dos envelopes de proposta ou habilitação, falhas ou irregularidades que o 
viciaram, hipótese que não será aceita como recurso. 
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104. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de 
participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova 
data para a realização do certame, se for o caso, sendo corrigido o ato 
convocatório.  
 
105. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação 
deverá ser comunicada ao Pregoeiro, logo após ter sido protocolizada no Serviço 
de Protocolo, situado no edifício-sede da Administração Pública Municipal de 
Guarani, localizado a Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro. 
 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
106.         A licitante deverá citar em sua proposta, ou encaminhar 
posteriormente, o nome e o número do telefone, para possíveis contatos, da pessoa 
que ficará responsável pelo fornecimento do objeto deste Pregão, caso seja a 
vencedora. 
 
107.      Em caso de dúvida, a interessada deverá entrar em contato com o 
Pregoeiro designado para este Pregão, do Município de Guarani, no Setor de 
Licitações (Pregão), na Pça Antônio Carlos, 10, Centro, ou pelo endereço de e-mail 
licitacao@guarani.mg.gov.br.  
 

DO PREGÃO 

 
108.  A critério do Município de Guarani, este Pregão poderá: 
 
108.1. Ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 
 
108.2. Ser revogado, a juízo da Administração Pública Municipal, se for 
considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 
 
108.3. Ter sua data de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” 
transferida, por conveniência exclusiva da Administração Pública Municipal de 
Guarani. 

  
109. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 
 
109.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 
n.º 8.666/93;  
 

mailto:licitacao@guarani.mg.gov.br
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109.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à da nota de empenho, 
ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e 
 
109.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

DO VALOR ESTIMADO 

 
110. O valor total estimado para a prestação dos serviços, objeto deste edital é de 
R$ 138.288,00 (cento e trinta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais), 
conforme disposto no art. 40 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, de 
acordo com os respectivos orçamentos anexos ao processo licitatório em epígrafe. 
 

DO FORO 

 
111. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da 
Comarca de Guarani/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  

 
 

Município de Guarani, em 28 de abril de 2022. 
 

 
 

FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELLOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MÁRCIO COSTA DOS REIS FILHO 
Pregoeiro 

 
 
PARECER JURÍDICO 
 
Atendendo as determinações legais constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, bem como a Lei Federal n.º 10.520/2002, DECLARO estar de acordo 
com o presente edital. 
 
 

 
RICARDO OLIVEIRA ZANELLA 

Assessor Jurídico – OAB/MG Nº 92.615 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 
 

1. OBJETO: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços 
técnicos especializados em assessoria e suporte técnico contábil, 
compreendendo atividades de assessoria contábil e financeira, 
acompanhamento e avaliação das práticas contábeis referentes aos 
registros orçamentários, financeiros e patrimoniais do processo de 
planejamento e gestão fiscal, e incluindo a cessão de uso e instalação 
sistema informatizado com plataforma web e suporte técnico relacionados 
a cada módulo de programas para desenvolvimento dos trabalhos nas áreas 
de: contabilidade pública; tesouraria; orçamento; patrimônio; compras, 
licitações e contratos; almoxarifado; controle de frota; controle interno e 
transparência pública, serviços estes a serem executados conforme 
detalhamento que integra o presente edital.  

 
2. JUSTIFICATIVA: As atuais e inúmeras alterações na legislação e na forma 

de transferência de informações aos órgãos de controle externo, em 
especial ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais impõem 
aos administrados a necessidade de atualização permanente. Para fazer 
frente às transformações por que passa a Administração Pública é 
imprescindível que a área de contabilidade pública conte com sustentação 
administrativa e operacional, a partir do redesenho de processos, de 
sistemas informatizados e de banco de dados único, de forma a atender ao 
accountability, e ainda a instrução do TCE/MG quanto ao SIAFIC – Sistema 
único de execução orçamentária, financeira e controle, proposto pela Lei LC 
156/2016 e regulamentado pelo Decreto 10.540/2020. 
 
Os processos de trabalho sofreram significativa evolução através da 
utilização pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais do 
SICOM. 
 
Faz-se necessária a melhoria dos processos atuais de trabalho relativos ao 
acompanhamento, atendimento e disponibilização de serviços ao cidadão e 
aos servidores/empregados públicos, enfim, realizar melhorias nos 
processos de gestão que deverão proporcionar melhorias na realização das 
diversas rotinas de trabalho, agilizando, racionalizando e reduzindo gastos. 
 
A busca de uma solução tecnológica integrada deverá permitir a 
centralização de todo o processamento e armazenamento de dados 
relacionados aos processos de atendimento e controles internos, 
otimizando a obtenção e o processamento de informações, bem como o 
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fornecimento de subsídios gerenciais, que são imprescindíveis para o 
planejamento e para a tomada de decisões por parte dos gestores. 
 
Para que os serviços atinjam melhores níveis em todos seguimentos 
focados, é imperativa a implementação de uma solução tecnológica 
integrada e moderna de gestão, composta não só por um sistema 
informatizado de última geração, mas também por serviços especializados 
que mantenha em produção/operação esses sistemas em um ambiente 
tecnológico adequado e de fácil manutenção, contemplando o 
acompanhamento técnico operacional (serviços de manutenção de sistemas 
e serviços de suporte técnico aos usuários). 
 
A integração e o compartilhamento de informações em tempo real, que 
serão realizados pela solução integrada de gestão, irá proporcionar além de 
melhorias na produtividade dos servidores/empregados no atendimento e 
acompanhamento dos serviços disponibilizados, mais economia de 
recursos, facilidade para a tomada de decisões acertadas, e informações 
gerenciais que apoiarão o cumprimento das metas e obrigações legais. 
 
O projeto visa também promover a administração completa e integrada das 
receitas, da contabilidade, do orçamento, controle interno, transparência, 
dos pagamentos, tesouraria, dos almoxarifados, do patrimônio, controle de 
frota, das licitações e contratos, colaborando na organização e 
funcionamento de todas as unidades administrativas e sociais, garantindo 
assim que os serviços prestados sejam eficientes e eficazes, com ganho 
significativo nos controles das ações da gestão. Visa implementar 
ferramentas que melhorem o atendimento, o compartilhamento de 
informações e a prestação de contas. 
 
Outra condição obrigatória é a contratação por fornecedor único, 
resguardando-se, nos interesses da Contratante, os cuidados para não 
tornar o ambiente de TI por si só impossível de gerenciar devido a 
heterogeneidade de tecnologias e fornecedores existentes no mercado. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
N° Serv Descrição UND Quantidade Val. 

Unitário 
Val. Total 

001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 
Contratação de empresa habilitada 
para prestação de serviços técnicos 
especializados em assessoria e suporte 
técnico contábil, compreendendo 
atividades de assessoria contábil e 
financeira, acompanhamento e 
avaliação das práticas contábeis 
referentes aos registros 
orçamentários, financeiros e 

SERV 12 
R$ 

11.524,00 
R$ 

138.288,00 
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patrimoniais do processo de 
planejamento e gestão fiscal, e 
incluindo a cessão de uso e instalação 
sistema informatizado com plataforma 
web e suporte técnico relacionados a 
cada módulo de programas para 
desenvolvimento dos trabalhos nas 
áreas de: contabilidade pública; 
tesouraria; orçamento; patrimônio; 
compras, licitações e contratos; 
almoxarifado; controle de frota; 
controle interno e transparência 
pública. 

 
1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 
 
a) Apoio técnico na elaboração e discussão da proposta orçamentária anual do 
Poder Legislativo, frente aos limites legais e constitucionais de repasses e 
despesas; 
 
b) Orientação técnica no acompanhamento da expedição, conferência e análise dos 
balancetes mensais emitidos pela Contabilidade, abrangendo as atividades de 
execução orçamentária, a conciliação bancária, as mutações patrimoniais e a 
execução das receitas e despesas extraorçamentárias; 
 
c) Orientação técnica no encerramento contábil anual e na elaboração dos balanços 
e demonstrativos legais e regulamentares; 
 
d) Orientação técnica na formalização e encaminhamento da prestação de contas 
anual, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e 
instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
 
e) Orientação técnica na elaboração e na análise dos relatórios e demonstrativos 
fiscais e legais periódicos, e orientação para os devidos encaminhamentos, quando 
for o caso (ao Poder Executivo, Tribunal de Contas, etc); 
 
f) Treinamento de servidores da Prefeitura de Guarani/MG encarregados de 
realizar os lançamentos contábeis e o controle e movimentação financeiros, 
visando à realização das tarefas necessárias ao bom funcionamento dos serviços de 
Contabilidade e Tesouraria; 
 
g) Atendimento da Prefeitura de Guarani/MG, em regime de plantão diário, via 
telefone ou internet, sobre as questões objeto da contratação, principalmente 
aquelas de natureza orçamentária, financeira e contábil; 
 
h) Orientação quanto à aplicação de todas as instruções, resoluções e deliberações 
do TCE/MG que sejam aplicáveis à Prefeitura de Guarani/MG, seja da área 
financeira, contábil ou administrativa; 
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i) Orientações técnicas periódicas em função da edição de novas leis e normas 
referentes à área de finanças públicas, inclusive de instruções normativas do 
TCE/MG; 
 
j) Disponibilização de um sistema eletrônico de dados, em web, (software de 
Contabilidade Pública), para atendimento às atividades de orçamento, 
contabilidade, tesouraria, patrimônio, folha de pagamento, licitação e contratos, 
compras, almoxarifado e controle de frota.  
 
2 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
 
2.1.  Para o desenvolvimento das atividades de Consultoria e Assessoria Contábil, 
ora descritas, deverá ser disponibilizado pela empresa contratada, mediante 
cessão de uso temporária, um sistema informatizado, integrado, para registro e 
processamento das respectivas atividades contábeis e administrativas da 
Prefeitura de Guarani/MG, relacionadas neste item. 
 
2.2.  Caberá à empresa realizar a instalação do sistema em computadores da 
Prefeitura de Guarani/MG, para uso na própria repartição, e fornecer treinamento 
básico inicial aos servidores responsáveis para operação dos sistemas. 
 
2.3. Caberá também à empresa fornecer e instalar, sem custos adicionais, as 
atualizações, ampliações e novas versões que forem implementadas dos sistemas, 
seja em termos de recursos tecnológicos, novas funcionalidades, correções de 
falhas, e principalmente para atualização das rotinas e processos para adequação a 
novas normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN). 
 
2.4.  Durante a vigência do contrato, caberá também à empresa contratada 
fornecer consultoria à distância para a operação dos sistemas, incluindo 
atendimento de consultas via telefone ou pessoalmente. 
 
2.5.  O sistema a ser disponibilizado deverá propiciar integração de dados entre os 
seus módulos (com alimentação simultânea do mesmo tipo de informações e web), 
exigindo-se a integração pelo menos entre os seguintes módulos: 
 

 Orçamento com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 
Compras, Almoxarifado e Frotas; 

 
 Execução Orçamentária com: Orçamento, Tesouraria, Contabilidade e 

Patrimônio, Compras, Almoxarifado e Frotas; 
 

 Tesouraria com: Execução Orçamentária e Contabilidade, Compras, 
Almoxarifado e Frotas; 
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 Contabilidade com: Orçamento, Execução Orçamentária, Patrimônio e 
Tesouraria, Compras, Almoxarifado e Frotas; 

 
 Patrimônio com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 

Compras, Almoxarifado e Frotas; 
 

 Compras com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 
Almoxarifado e Frotas; 

 
 Almoxarifado com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 

Compras e Frotas; 
 

 Frotas com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Compras e 
Almoxarifado; 

 
2.6.  Áreas e atividades a serem atendidas pelo sistema eletrônico de informações, 
nos termos das especificações técnicas constantes do detalhamento em anexo: 

 
ÁREAS A SEREM ATENDIDAS 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
Contabilidade, orçamento, Execução Orçamentária, Transparência Pública e 
Controle Interno. 
 

 Geração, a partir da execução orçamentária e dos demais fatos que alteram 
a situação patrimonial, de todos os lançamentos de débito e crédito; 

 Geração de balancetes, demonstrativos contábeis e anexos mensais, de 
acordo com a Lei 4.320/64 e Instruções Normativas do TCE/MG; 

 Geração dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração 
das variações patrimoniais, bem como dos livros Diário e Razão, de acordo 
com a Lei 4.320/64; 

 Geração, a qualquer instante, dos demonstrativos e anexos que compõem a 
prestação de contas, de acordo com a Lei 4320/64 e Instruções Normativas 
do TCE/MG; 

 Elaboração de programação orçamentária do Poder Legislativo para 
remessa ao Executivo (para consolidação na proposta orçamentária), de 
acordo com as portarias nº 471/00 do Ministério da Fazenda – STN e 42/99 
do Ministério de Orçamento e Gestão.; 

 Alteração do Orçamento por créditos adicionais; 
 Empenhamento de despesas e emissão de notas de empenhos; 
 Controle dos elementos que compõem a liquidação da despesa; 
 Controle da ordem cronológica de pagamentos; 
 Controle da limitação de empenho (LC 101/2000 – LRF); 
 Emissão de ordens de pagamento, propiciando desmembrar em parcelas a 

quitação de uma nota de empenho; 



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

 Geração, a qualquer instante, de demonstrativo de gastos com pessoal. 
 
Tesouraria.  
 

 Lançamento de receitas extraorçamentárias; 
 Lançamento de pagamentos orçamentários e extraorçamentários, 

integrados à movimentação bancária; 
 Geração de boletins diários de caixa; 
 Geração de relatório de cheques e/ou borderôs emitidos no dia; 
 Geração dos livros caixa e conta corrente bancário; 
 Geração de boletins diários de bancos; 
 Geração do Livro de Tesouraria; 

 
Patrimônio.  
 

 Incorporação de bens; 
 Desincorporarão de bens; 
 Reavaliação de bens; 
 Desvalorização de bens; 
 Transferência de bens; 
 Geração do Inventário Geral. 

 
Compras, Licitações e Contratos.  
 

 Cadastro de fornecedores e emissão de CRC; 
 Lançamentos de solicitações de compras e serviços; 
 Registro de cotações e pesquisas de preços; 
 Registro e operacionalização completa de processos licitatórios, de acordo 

com as normas e regulamentos aplicáveis, para todas as modalidades legais 
de licitação; 

 Cadastro de Comissões de Licitação e de Pregão, e de Pregoeira; 
 Emissão de autorização de fornecimento; 
 Rotinas para compras diretas, processos de dispensa e de inexigibilidade de 

licitação; 
 Exportação de dados para o SICOM; 
 Cadastro de contratos, termos aditivos e apostilamentos. 

 
Controle de Frota.  
 

 Cadastro de veículos; 
 Cadastro de condutores; 
 Cadastro de prestadores de serviços automotivos e de postos de serviços; 
 Controle de manutenção e abastecimentos; 
 Controle de utilização (deslocamentos). 

 
Almoxarifado.  
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 Controle de Requisição por setor e solicitantes; 
 Integração com os Sistemas: Compras de Materiais e Serviços; 
 Entrada de Produtos por fornecedor - Requisições de Produtos por setor e 

solicitantes; 
 Saída de Produtos por setor e solicitantes; 
 Devolução de Produtos por setor e solicitantes; 
 Relatório de Saída de produtos por setor, período, produto ou solicitante; 
 Relatório de Movimentação dos Produtos especificados; 
 Registro de Inventário. 

 
Todos os Sistemas deverão ser providos de gerenciador de relatórios 
padronizados, tendo em vista permitir à Prefeitura de Gurani/MG optar pelo 
momento de impressão segundo suas necessidades. 
 
ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (REQUISITOS MÍNIMOS): 
 
MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  
 

  Adequação ao novo Plano de Contas PCASP; 
  Rotina para relacionamento do plano de contas de forma automatizada; 
 Permitir editar regras contábeis para parametrização de acordo com seu 

entendimento; 
  Contabilização dos fatos contábeis, emissão de empenho, liquidação, 

arrecadação de receitas de acordo com NBCASP lançando todo o Conjunto 
de Lançamentos Padronizados exigidos.; 

  Demonstrativos Contábeis de acordo com o DCASP; 
  Possibilidade de lançamento do reconhecimento do crédito; 
  Possibilidade de contabilização de Provisão de 13º Salário, Férias Prêmio e 

Férias; 
  Contabilização por atributo da conta contábil – permanente/financeiro de 

forma automática; 
  Contabilização da receita de acordo com o novo ementário da classificação 

por natureza da receita orçamentária; 
  Permitir elaborar e divulgar as demonstrações contábeis e os relatórios e 

demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e 
financeiros, compreendendo, isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta e 
autárquica; 

  Permitir geração de arquivo para a exportação dos dados ao SICONFI; 
  Possibilita o desdobramento de receita prevista na LOA em metas 

bimestrais de arrecadação, conforme determina o art. 13 da LRF; 
  Possibilita, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o 

estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução 
mensal de desembolso, conforme determina o caput do art. 8º da LRF; 
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 Possibilita pagamento de restos a pagar, com base na disponibilidade 
financeira, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas; 

  Permitir o cadastro e a emissão de bloqueio ou reserva de saldo 
orçamentário para realização de abertura de créditos adicionais; 

  Permitir o cadastro de remanejamento, transferência e transposição de 
créditos orçamentários, exigindo a informação da legislação de autorização 
e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridos, de acordo 
com o art. 167, inciso VI da CF/88; 

 Permitir o cadastro de créditos adicionais nas modalidades de crédito 
suplementar, crédito especial e crédito extraordinário, com suas respectivas 
fontes de recursos (anulação), identificando o número da lei autorizativa e 
sua espécie (lei orçamentária ou lei específica), exigindo a informação da 
legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de 
valores, conforme determina o art. 167, inciso V da CF/88 e os arts. 40 a 46 
da Lei nº 4.320/1964; 

 Permitir o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme 
autorizado na Lei Orçamentária Anual, bem como a visualização dos limites 
de crédito adicionais utilizados, exibindo mensagem ao usuário quando o 
limite autorizado estiver sendo ultrapassado em conformidade com a LOA, 
a qualquer momento, durante a execução contábil; 

  Permitir o encerramento do exercício financeiro com a reutilização de 
definições e parâmetros para o exercício seguinte (fornecedores, 
operadores, contas do plano de contas e seus respectivos saldos, entre 
outros); 

  Permitir a definição e cadastramento anual das contas bancárias nas quais 
a administração realiza a movimentação financeira, identificando a agência, 
o número da conta, com associação, por conta, ao plano de contas, 
possibilitando a criação de um código reduzido para cada conta, visando 
facilitar os procedimentos de entrada de dados e de conferências, e 
possibilitando a definição de parâmetros para atender as identificações de 
conta movimento ou conta de aplicação financeira e conta de recurso 
ordinário ou vinculado e ainda definir data de encerramento de conta 
bancaria, quando o caso, conforme definido em Manual do TCEMG para 
atendimento ao SICOM; 

 Permitir o cadastro de credores/fornecedores da administração, integrado 
com os demais sistemas, possibilitando ainda, alterações/atualizações de 
razão social, endereço e etc., sem prejudicar movimentações anteriores; 

 Possibilita o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração 
sequencial e cronológico; 

 Possibilita o detalhamento dos elementos de despesa para fins de utilização 
pela administração, com o objetivo de auxiliar, em nível de execução, o 
processo de apropriação contábil da despesa, conforme estabelecido na 
Portaria nº 448/2002 da STN e exigido na padronização dos códigos da 
despesa por meio das tabelas de Receitas e Despesas por Fonte de Recurso 
apresentada no SICOM; 
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 Possibilita o controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo o 
empenhamento, caso estes saldos sejam inferiores aos valores que se deseja 
empenhar; 

 Possibilita o cadastro e controle de empenhos globais ou por estimativa; 
  Permitir emissão da nota de anulação de empenho; 
 Possibilita a consulta de empenhos cadastrados por: 

o Credor/Fornecedor 
o Código/Número do Empenho 
o Dotação ou Código Orçamentário 
o Data do Empenho 
o Unidade Orçamentária 
o Natureza/Elemento da despesa 

 
 Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos a pagar, 

possibilitando a seleção por  saldo a pagar, por natureza da despesa, por 
unidade orçamentária, por data de emissão, por data de vencimento, por 
credor/fornecedor, por fonte de recursos, por data de liquidação, liquidadas 
ou não liquidadas, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por 
ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por saldo a pagar e 
por data de emissão, contendo as seguintes informações básicas: código e 
nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, saldo 
a pagar, fonte de recursos, processo de licitação, unidade orçamentária e 
natureza da despesa; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por 
credor/fornecedor, possibilitando a seleção dos empenhos por estimativa e 
global que contenham saldo, contendo as seguintes informações básicas: 
código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, histórico 
resumido e saldo a pagar; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade 
orçamentária, contendo as seguintes informações básicas: classificação 
orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do 
empenho e valor a pagar; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade 
orçamentária e grupo de natureza da despesa, num intervalo de datas, e que 
tenha as seguintes informações: unidade orçamentária, classificação 
orçamentária, fornecedor, histórico, número, data e valor do empenho; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por fonte de recursos, 
contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, nome do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data da 
liquidação e saldo a pagar do empenho; 

 Permitir informar retenções de INSS, IRRF, ISSQN entre outros nas notas de 
empenho; 

 Permitir o cadastro de documentos contábeis para registrar as despesas 
extraorçamentárias; 
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 Permitir o processamento da liquidação da nota de empenho, inclusive 
daquelas inscritas em restos a pagar não processados, em atendimento ao 
art. 63 da Lei nº 4.320/1964; 

 Permitir o cadastramento detalhado de comprovantes fiscais, conforme 
definido em Manual do TCEMG para atendimento ao SICOM; 

 Permitir a emissão de recibo de pagamento de despesa, para ser utilizado 
como documento comprobatório de pagamento a credores/fornecedores, 
quando necessário; 

 Possibilita a inscrição de empenhos em restos a pagar, de forma automática 
ou manual, conforme determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 
da Lei nº 4.320/1964; 

 Permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não 
processados, conforme determina o parágrafo único do art. 92 da Lei nº 
4.320/1964, bem como a emissão de relatório de empenhos inscritos em 
restos a pagar, separando os empenhos processados e os empenhos não- 
processados, contendo as seguintes informações: número do empenho, 
nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago e saldo a pagar; 

 Permitir o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número da nota 
de empenho, o credor e o valor do documento cancelado, possibilitando a 
descrição do memorial justificativo e a sua impressão, com os respectivos 
registros nos sistemas financeiro e patrimonial; 

 Permitir a emissão de relatório para possibilitar o controle de pagamentos e 
cancelamentos de empenhos inscritos em restos a pagar e que tenha as 
seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, 
valor da inscrição, valor pago, valor cancelado e saldo a pagar; 

 Permitir o fechamento e a abertura do movimento mensal da contabilidade, 
por meio de senhas específicas para este procedimento; 

 Permitir o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida 
flutuante, possibilitando a descrição do histórico justificativo, com os 
respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial; 

 Permitir a inscrição da dívida ativa e da dívida fundada, com possibilidade 
de cancelamento, atualização e restabelecimento das mesmas; 

 Permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados pela 
administração com credores/fornecedores; 

 Permitir a emissão de relatório do plano de contas cadastrado; 
 Possibilita a emissão de relatório contendo as contas bancárias cadastradas; 
 Possibilita a emissão de relatório contendo os credores/fornecedores 

cadastrados; 
 Permitir a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação de um 

credor/fornecedor, selecionando por data de emissão ou pagamento, 
contendo as seguintes informações: código e nome do credor/fornecedor, 
tipo e número de empenhos, anulações e complementações, data dos 
empenhos, anulações e complementações, valor dos empenhos, anulações, 
data de pagamento dos empenhos e saldo dos empenhos; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos por natureza de despesa com 
a opção de selecionar a unidade orçamentária e definir um intervalo de 
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datas, que tenha as seguintes informações: data do empenho, número do 
empenho, valor do empenho, valor pago do empenho, valor a pagar do 
empenho e nome do credor/fornecedor; 

 Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, possibilitando 
a seleção por credor/fornecedor por: valor pago, natureza da despesa, 
unidade orçamentária, ficha, data do documento, data de pagamento; 
possibilitando a seleção somente das despesas orçamentárias, com a 
funcionalidade de ordenar os empenhos por ordem de credor/fornecedor, 
por data de pagamento, por natureza da despesa, contendo as seguintes 
informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do 
empenho, data do empenho, data do pagamento, elemento de despesa, valor 
e histórico; 

 Permitir a emissão de relatório dos empenhos e documentos de despesas 
extraorçamentárias pagas por credor/fornecedor, contendo as seguintes 
informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do 
empenho, data do empenho, data do pagamento, valor e histórico; 

 Permitir emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com a 
possibilidade de selecionar a dotação orçamentária ou ficha desejada e que 
tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou dotação 
orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos dados 
do relatório, data da movimentação na dotação orçamentária, histórico e 
credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e anulações 
realizados no período, movimento de débitos por empenhamento, saldo da 
dotação após cada lançamento e demonstração de pagamentos realizados 
na dotação orçamentária; 

 Permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias com 
opção de escolha da unidade orçamentária desejada, e que tenha as 
seguintes informações: codificação completa da conta de despesa, 
codificação resumida da despesa, descrição da conta de despesa e saldo 
orçamentário da conta de despesa; 

 Permitir a emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias 
contendo os códigos numéricos, os nomes e os valores das dotações 
orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o tipo (suplementar, 
especial, extraordinário) e a fonte de recursos (por anulação); 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos pagos para conferência da 
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), contendo as 
seguintes informações básicas: nome e, número do CPF ou CNPJ do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do pagamento, valor do 
empenho, conta (s) de receita creditada(s) e valor do crédito na conta(s) de 
receita; 

 Gera arquivos para validação do Manual Normativo de Arquivos Digitais 
(MANAD) em atendimento a Secretaria da Receita Previdenciária quando 
solicitado; 

 Permitir a emissão de relatório para possibilitar o arquivamento da 
despesa, conforme determinam as Instruções Normativas do TCEMG, 
contendo as seguintes informações: 
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o As notas de empenhos pagas, ordenadas sequencialmente por 
classificação orçamentária (institucional, funcional, programática e 
econômica) e data, demonstrando a classificação orçamentária, a 
data do pagamento, o nome do credor/fornecedor, o número da nota 
de empenho e o valor pago 

o Os restos a pagar pagos ordenados por conta do plano de contas e 
data, demonstrando a conta do plano de contas, a data do 
pagamento, o nome do credor/ fornecedor, o número da nota de 
empenho (restos a pagar) e o valor pago 

o Os documentos de despesa extraorçamentária pagos, ordenados por 
conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do plano de 
contas, a data do pagamento, o nome e código do credor/fornecedor, 
o número do documento de despesa extraorçamentária, a fonte de 
recursos e o valor. 

 
 Permitir emissão de relatório mensal, da execução orçamentária por 

elementos de despesa, somando os valores por órgãos de governo, com 
consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos e 
atividades, e que apresente as seguintes informações:  elemento  de 
despesa, descrição do elemento, despesa orçada inicialmente, créditos e 
anulações realizadas, saldo orçamentário resultante após os créditos e 
anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo orçamentário 
resultante após o empenhamento, valores pagos no mês e até o mês e saldo 
restante a pagar em cada um dos elementos de despesa; 

 Permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados gerais 
consolidados, mensalmente e que tenha as seguintes informações: código 
da conta de receita, descrição da conta de receita, recebimentos realizados 
no mês e recebimentos acumulados até o mês; 

 Permitir a emissão do Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (Art. 25 da 
LC 141/2012), conforme orientações do Portal SICOM; 

 Permitir a emissão do Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder, 
conforme orientações do Portal SICOM; 

 Possibilita geração de arquivos com extensão CSV, elaborados através da 
codificação de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1); 

 Disponibiliza o arquivo de Acompanhamento Mensal (AM) contendo as 
informações obrigatórias definidas no Manual do TCEMG para atendimento 
ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM); 

 Disponibiliza o arquivo Balancete Contábil (BLC) contendo as informações 
obrigatórias definidas no Manual do TCEMG para atendimento ao Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM); 

 Disponibiliza o arquivo Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP) contendo as informações obrigatórias definidas no Manual 
do TCEMG para atendimento ao Sistema Informatizado de Contas dos 
Municípios (SICOM); 
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 Disponibiliza endereço eletrônico, para publicação em tempo real, das 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, 
em atendimento a LC 131/2009 e Decreto 7.185/2010, contendo: 

o Quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras 
no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, 
com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, 
à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o 
caso, ao procedimento licitatório realizado 

o Quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. 

 
MÓDULO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO: 
 

 Controle do responsável pelos bens patrimoniais e sua devida localização; 
 Cadastro dos bens móveis de forma individual; 
 Inclusão de bens móveis por lote com numeração automática os mesmos a 

partir do último número existente; 
 Exclusão de bens móveis; 
 Controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão 

e baixa); 
 Emissão de número de etiquetas de controle patrimonial; 
 Integração ao sistema contábil permitindo a contabilização automática; 
 Registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais; 
 Movimentação dos bens patrimoniais dentro do sistema pela sua respectiva 

identificação; 
 Registro do empenho e nota fiscal referentes ao bem; 
 Transferência de bens entre os locais de forma individual, parcial ou global 

de itens; 
 Incorporação de bens patrimoniais em nível de centros de custo, salas e por 

proprietário, de forma que os bens de terceiros sejam gerenciados da 
mesma forma que os bens próprios; 

 Cadastro e incorporação de bens móveis, contendo as informações sobre a 
forma de aquisição e características que identifiquem os bens incorporados, 
suas localizações, responsáveis, menção do empenho e classificação 
contábil dos respectivos sistemas; 

 Histórico de bem mesmo após a baixa dos Bens, para posteriores consultas; 
 Emissão de inventário dos bens patrimoniais; 
 Emissão de relatório de Bens Incorporados e Desincorporados; 
 Emissão de relatório das Variações Patrimoniais, incluindo as depreciações, 

correções e reavaliações; 
 Cadastro de informações complementares utilizados na incorporação dos 

bens; 
 Cadastro e incorporação de bens imóveis, contendo as informações sobre a 

forma de aquisição características peculiares que identifiquem os imóveis; 
  Transferência interna de bens sob a guarda de um responsável para outro; 
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  Rotina de valoração dos bens através de reavaliação; 
  Transferência dos bens localizados, mas pertencentes a outro setor; 
  Emissão de inventário sintético de bens patrimoniais; 
 Cadastro que Permitir a forma de incorporação do bem patrimonial 

(compra, doação, cessão de uso, permuta, etc.); 
 Cadastro da situação dos bens (em uso, baixado, etc.); 
 Usuários cadastrados para utilização do sistema através de CPF com senha 

pessoal. 
 
MÓDULO DE TESOURARIA: 
 

 Possibilita a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência 
entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; 

 Possibilita o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e 
extraornamentarias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e 
as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, 
ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a 
fonte de recursos da despesa e da conta bancária; 

 Possibilita o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e 
extraornamentarias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, 
com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo 
consistência entre a fonte de recursos da receita e da conta bancária; 

 Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a 
administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada 
banco; 

 Possibilita a emissão da relação dos cheques emitidos; 
 Possibilita a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; 
 Permitir estorno de lançamentos contábeis; 
 Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; 
 Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações 

financeiras; 
 Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações 

financeiras; 
 Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens 

lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens 
lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; 

 Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; 
 Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a 

efetivação do pagamento; 
 Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente 

definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas 
orçamentárias e extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: 
conta (s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; 

 Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente 
definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas 
orçamentárias e extra- ornamentarias e que tenha as seguintes 
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informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a 
classificação da despesa e os valores pagos; 

 Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, 
com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a 
movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as 
seguintes informações: código do banco, número da conta corrente 
bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada 
lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada 
lançamento a débito ou a crédito; 

  Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após 
conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a 
execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de 
caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra 
orçamentários); 

 Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, 
contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de 
caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra 
orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos); 

 Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a 
movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes 
informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das 
entradas e saídas; 

 Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a 
movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte de 
todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; 

 Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com 
a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os 
lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes 
informações: 

o Data do lançamento 
o Conta do plano de contas 
o Descrição do lançamento e valores lançados a débito e a crédito 

 
 Permitir emissão do Livro Razão, por intervalos de datas pretendidas, com a 

opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que 
demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as 
seguintes informações: 

o Descrição da conta 
o Data do lançamento 
o Histórico do lançamento 
o Valores lançados a débito e a crédito 
o Saldos inicial e final 

 
MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES: 
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 Permitir que no cadastro de fornecedores contenha opção para inclusão, no 
mínimo, das seguintes informações: 

o Razão Social/Nome 
o CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), conforme o caso 

validando (fazendo verificação do número do documento) o 
documento digitado; 

o Nome fantasia (pessoa jurídica); 
o Endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, 

cidade e estado); 
o Números de telefones e fax; 
o Dados bancários (banco, agência e conta); 
o E-mail; 
o Representantes da empresa com nome e cargo; 

 
 Permitir emissão de Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) e de 

regularidade jurídico fiscal das empresas cadastradas; 
 Permitir inclusão das certidões de regularidades fiscais exigidas nos 

certames, bem como controlar a validade destes documentos; 
 Possibilitar que o cadastro de fornecedores seja integrado com os demais 

módulos e sistemas afins como: Contabilidade, Almoxarifado, Frotas, 
Controle Interno; 

 Permitir edição do cadastro de fornecedores registrando as alterações 
feitas, bem como encaminhar tais alterações através dos arquivos do 
Acompanhamento Mensal para SICOM; 

 Permitir impressão de relatórios de fornecedores de forma sintética ou 
analítica; 

 Permitir impressão de relatórios das Certidões Negativas de Débitos (CND) 
de cada fornecedor contendo tipo de certidão, número, data de emissão e 
data de validade; 

 Permitir inclusão de pedido/solicitações de compras de materiais, serviços 
ou tabela de produtos de forma individualizada ou unificada por secretarias 
e setores; 

 Permitir edição, remoção ou reprovação dos pedidos/solicitações de 
compras; 

 Permitir impressão do pedido/solicitação de compras de forma 
individualizada ou unificada, por ordem alfabética ou por código por item; 

 Permitir inclusão de Cotações através de pesquisa de preço com 
fornecedores, permitindo selecionar critério de pesquisa por ―menor preço 
ou ―média dos preços; 

 Na cotação o sistema deverá apresentar alerta dos itens com menos de 
3(três) pesquisas de preço conforme, exigindo justificativa caso queira dar 
continuidade sem as demais pesquisas, conforme Instrução Normativa n° 5, 
de 27 de junho de 2014 e suas alterações; 

 Na cotação o sistema deverá apresentar alerta não permitindo prosseguir 
cotações que possuam itens sem preço de cotação; 
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 Permitir inclusão de vários pedidos/solicitações de compras em uma 
mesma cotação; 

 Permitir que durante a pesquisa de preço (Cotação) seja possível reprovar 
itens ou pedidos/solicitações de compras vinculado; 

 Possibilitar integração da pesquisa de preço depois de finalizada com 
sistema de contabilidade, para que sejam classificados quais os recursos 
orçamentários cobriram tal despesa, nesta integração deverão ser 
demonstrados de forma individualizada os itens por secretaria/setores com 
suas quantidades e preço de referência; 

 Possibilitar que contabilidade possa fazer reserva de saldos das dotações 
utilizadas para declaração de disponibilidade orçamentária; 

 Emitir documento através do sistema de contabilidade com a declaração de 
disponibilidade de recurso orçamentário, demonstrando a classificação 
contábil, fonte de recurso e valor estimado; 

 Permitir edição, remoção ou reprovação de pesquisas de preços (Cotação); 
 Permitir a impressão relatório de Cotação de fornecedores (em branco ou 

preenchido com valores), Mapa de Cotação de preços (individualizado por 
secretarias/setores ou unificado) e Termo de Referência (em branco ou 
preenchido com valores), todos os relatórios mencionados devem possuir 
opção para apresentar descrição completa dos itens ou não e deverão ser 
gerados nos formatos PDF (.pdf), Word (.doc) e Excel (.xls); 

 Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, 
objeto licitatório, modalidade de licitação e data do processo; 

 Possibilita cadastro de processos de Credenciamento, Registro de Preços, 
Adesão a Registro de Preço, Leilão e as modalidades elencadas pela Lei n° 
8.666/93; e também pela nova lei de licitações nº 14133/2021, suas 
alterações e anexos. 

 Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e 
julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, 
interposição de recursos, julgamento de propostas, adjudicação e 
homologação; 

 Permitir sugerir o número do processo de licitação sequencial e da 
modalidade; 

 Permitir o cadastro da comissão de licitação e vinculação destas aos 
processos, sem necessidade de redigitação, com possibilidade de adequação 
da comissão conforme o processo; 

 Possibilita a geração de arquivo de proposta, para ser encaminhado aos 
fornecedores participantes, possibilitando a sua digitação em suas 
dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para serem 
importadas automaticamente pelo sistema através de uma chave de 
validação, sem necessidade de redigitação; 

 Possibilita que a proposta comercial entregue pelo fornecedor seja 
preenchida pelo próprio usuário do sistema; 

 Possibilita controle da situação do processo de licitação (Aberto, Julgado, 
Adjudicado, Homologado ou Ratificado), bem como propicia cancelamento 
do processo justificando a sua decisão (suspensa, fracassada ou revogada); 
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  Permitir configuração do critério de julgamento por técnica, técnica e 
preço, menor preço e maior lance; 

 Possuir critério de julgamento por maior desconto, onde as propostas 
possam ser lançadas em percentagem, e que constem desta forma na ata ou 
relatórios de adjudicação e homologação; 

 Permitir cadastro de lotes para licitação, sendo seu julgamento por preço 
unitário ou por item; 

 Permitir impressão de relatório dos lotes cadastrados com as seguintes 
informações: número do lote, descrição do lote, descrição dos itens do lote, 
quantidades e valores; 

 Possuir rotina de apuração de propostas, apresentando quando 
comparativo com valores ofertados pelos fornecedores participantes, com 
emissão do relatório de Mapa de Apuração; 

 Possuir parâmetros para cadastro e definição do tipo de fornecedor de 
acordo com a Lei Complementar n° 123/2006 e outras complementares; 

 Possuir rotina durante a fase de apuração de propostas para identificar 
empate entre propostas, possibilitando usuário efetuar o desempate 
conforme a legislação vigente; 

 Possuir alerta durante a fase de apuração de propostas assegurando como 
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte (art.44 da LC n°123/2006), deste de o 
fornecedor esteja enquadrado conforme Lei Complementar n° 123/2006 e 
suas alterações; 

 Possuir registro das intenções de recursos interpostos pelos fornecedores 
participantes; 

 Possuir alerta indicando se o valor da proposta vencedora está acima do 
preço de referência estipulado durante a fase de pesquisa de preços; 

 Possuir registro da habilitação dos fornecedores participantes do processo 
licitatório, bem como possibilita o controle e verificação das CND exigidas 
no processo; 

 Permitir impressão de relatório dos itens vencidos por cada fornecedor; 
 Permitir impressão de relatório de Termo de Adjudicação; 
 Permitir impressão de relatório de Termo de Homologação; 
 Permitir impressão de relatório de Termo de Ratificação; 
 Ter módulo de pregão presencial, além de controlar todo processo; 
 Permitir total integração do cadastro de pregão com sistema de 

compras/licitação e contratos evitando redigitações: descrições dos itens, 
unidade de medida, quantidade, data e hora do certame etc.; 

 Permitir que a definição de lotes e forma de julgamento (unitário ou por 
item) sejam importados automaticamente do sistema de licitações 
conforme definido em minuta e edital de licitação; 

 Permitir o credenciamento de empresas com seus respectivos 
representantes; 

 Permitir a execução do pregão por lote por preço unitário ou por item; 
 Permitir registro de forma sintética dos fornecedores que participarão no 

pregão; 
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 No pregão presencial o sistema deverá ter a opção de: 
o Indicar as empresas EPP ou ME; 
o O percentual de diferença das propostas apresentadas; 
o O valor ou percentual mínimo atribuído entre lances; 
o Ao final da rodada se existe empresa EPP ou ME dentro do 

percentual atribuído por lei que possa cobrir a oferta; 
 

 O sistema de pregão presencial deverá ainda emitir, ao final do processo, 
uma ata 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 de Pregoeira e equipes de apoio com possibilidade de 
adequação da equipe conforme o processo; 

 Possuir ordenação das propostas por nome do fornecedor e valor; 
 Permitir o registro de propostas de preços dos fornecedores, com 

possibilidade de inserção manual pelo próprio usuário do sistema ou por 
meio de importação de arquivo magnético encaminhado pelo fornecedor 
através de uma chave de validação, sem necessidade de redigitação; 

 Calcular e classificar automaticamente as propostas de acordo com valor 
informado em percentual (%) respeitando a legislação vigente; 

 Permitir aa Pregoeira que classifique fornecedores para a rodada de lances; 
 Permitir o registro dos lances em ordem cronológica (data, hora, minuto e 

fração de minuto); 
 Permitir o registro do declínio do lance do fornecedor participante; 
 Informar o valor mínimo do lance automaticamente, bem como o 

fornecedor que dará o lance seguinte; 
 Permitir a ordenação automaticamente dos ganhadores dos lotes conforme 

rodada de lances; 
 Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que 

deve ser atualizada automaticamente mediante a digitação dos lances, 
permitindo aos fornecedores participantes uma visão global do andamento 
do pregão; 

 Informar em tela se a proposta vencedora está acima do preço de 
referência, permitindo prosseguir o feito mediante justificativa; 

 Permitir que Pregoeira informe durante as rodadas de lances, negociação 
ou ao final do pregão ocorrências de fatos relevantes, fatos estes que 
deverão ser impressos na ata do pregão sem a necessidade de redigitação; 

 Possuir rotina durante a fase de lances do pregão para identificar empate 
entre propostas, possibilitando usuário efetuar o desempate conforme a 
legislação vigente; 

 Possuir alerta durante a fase de lances do pregão assegurando como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte (art.44 da LC n°123/2006), deste de o 
fornecedor esteja enquadrado conforme Lei Complementar n° 123/2006 e 
suas alterações; 
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 Permitir edição e correção pelo próprio usuário do sistema de lances 
inseridos de forma equivocada pela Pregoeira, sem necessidade de 
intervenção via banco de dados; 

 Permitir a habilitação dos ganhadores com reclassificação em caso de 
inabilitação; 

 Apurar automaticamente os lotes encerrando-os conforme critério definido 
para a situação do lote; 

 Permitir que a Pregoeira modifique situação do lote para deserto ou 
fracassado mediante justificativa a ser impressa na ata do pregão sem a 
necessidade de redigitação; 

 Permitir ao final do pregão que seja feito readequação da proposta 
vencedora de forma manual pelo usuário do sistema ou de forma 
automática (levando-se como parâmetro a propostas inicial e o percentual 
de economicidade auferido); 

 Permitir a emissão da ata do pregão com todo o histórico individualizado 
por lotes, da fase de lances, preferência de microempresas, negociação, 
habilitação e resultado, com texto modificável conforme ocorrência do 
certame; 

 Permitir cadastro de textos padrões para serem utilizados na montagem da 
ata do pregão, de forma a possibilitar sua edição de acordo com ocorrências 
do certame, evitando redigitação; 

 Permitir registro do histórico da ata do pregão gerado pelo sistema, 
evitando redigitação dos textos caso necessite fazer reimpressão do 
relatório; 

 Permitir registro de intenção de recurso proveniente de fornecedores 
participantes para que seja impresso na ata do pregão evitando redigitação; 

 Emitir relatório com os lotes vencidos por fornecedor, com indicação do 
percentual de economicidade obtido em cada lote/item; 

 Apresentar documento informativo com passo a passo de um processo 
inteiro de pregão presencial, desde a montagem de lote, credenciamento 
dos fornecedores, inserção de propostas, passando pela fase de lances e 
julgamentos das propostas, e finalizando na ata final de julgamento; 

 Permitir que depois de finalizado pregão que sejam importados 
automaticamente para sistema de licitações os fornecedores ganhadores 
com seus respectivos lotes conforme definido no pregão, evitando 
redigitação: descrição dos itens, unidade de medida, quantidade e valores; 

 Permitir que seja feito pregão com julgamento dos lances com maior 
desconto; 

 Permitir o cadastro de processos de alienação de bens (leilão); 
 Permitir cadastro de processos de adesão a Registro de Preço; 
 Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos às 

licitações, adesões a registro de preços, dispensas e inexigibilidades; 
 Permitir cadastro de Atas de Registro de preços oriundos de processos 

licitatórios com seguintes dados: número, ano, data de vigência; 
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 Sistema deve inserir na Ata de Registro de Preço de forma automática os 
fornecedores, descritivo dos itens, quantidade e valores, de modo a evitar a 
redundância e a discrepância de informações; 

 Permitir cadastro de contratos oriundos de processos licitatórios que 
contenha no mínimo o número do contrato, objeto, regime ou forma de 
execução, valor contratual, data de vigência do contrato; 

 Sistema deve inserir no contrato de forma automática o descritivo dos itens, 
quantidade, valores e recursos orçamentários, de modo a evitar a 
redundância e a discrepância de informações; 

 Permitir cadastro de aditivos e apostilamentos contratuais para fins de 
acréscimos de quantitativos, reequilíbrios econômico-financeiros, reajustes 
ou prorrogação contratual (prazo de vigência); 

 Permitir registro das rescisões do contrato indicando data e motivo; 
 Permitir geração de relatório de extrato de contrato com no mínimo as 

seguintes informações:  
o Dados do órgão ou entidade contratante; 
o Dados do contratado, objeto contratado, valor do contrato e data de 

vigência; 
 Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos 

aos contratos, aditivos e apostilamentos; 
 Possuir controle dos saldos de todos os itens do processo de forma 

individualizada por dotação orçamentária; 
 Possuir integração com sistema de contabilidade para solicitação de 

empenho (SE), trazendo em seu corpo automaticamente as informações 
descritas no processo licitatório, tais como a descrição do produto 
especificada no edital, a quantidade, os valores e a marca do produto 
informada na proposta pelo vencedor do certame; 

 Possuir integração com sistema de contabilidade para solicitação de 
anulação parcial ou total de empenhos; 

 Não permitir solicitar empenho acima do saldo de cada item por dotação 
orçamentária; 

 Permitir solicitar autorização de fornecimento de itens ou de execução de 
serviço apenas de solicitações que estejam empenhadas, trazendo em seu 
corpo automaticamente as informações descritas no processo licitatório, 
tais como a descrição do produto especificada no edital, a quantidade, os 
valores e a marca do produto informada na proposta pelo vencedor do 
certame; 

 Permitir cancelar parcial ou total o saldo das autorizações de fornecimento 
de itens ou de execução de serviços; 

 Permitir à vinculação das autorizações de fornecimento de itens ou 
execução de serviços as notas fiscais; 

 Permitir integração totalmente com o sistema de almoxarifado, no qual 
todas as tabelas comuns aos dois sistemas sejam únicas, de modo a evitar a 
redundância e a distorção de informações; 

 Controlar saldo de solicitações empenhadas que passaram em Restos a 
Pagar, bem como permitir gerar autorizações de fornecimento; 
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 Possuir consulta para verificar se existe processo, contrato ou Ata de 
registro de preço para determinado item, bem como o valor deste e seus 
saldos a empenhar ou a autorizar entrega; 

 Possuir rastreamento demonstrando em que etapas se encontram as 
solicitações de compras e cotações realizadas; 

 Permitir cadastro simplificado de compras diretas, com integrações das 
compras com sistema de contabilidade, bem como controle dos pedidos 
empenhados; 

 Permitir geração de relatório das compras empenhadas no período; 
 Permitir geração de relatório das compras adquiridas no período; 

 
MÓDULO DE CONTROLE DE FROTA: 
 

 Possuir tabelas parametrizáveis de marcas, modelos, categorias, tipos, 
combustíveis, infrações e classificações das mesmas; 

 Possibilitar o cadastro de motoristas, importando os mesmos do cadastro 
de geral do sistema, que deve compartilhar as informações com os demais 
módulos; 

 Possibilitar o cadastro de Oficinas e Postos de Combustíveis, importando os 
mesmos do cadastro de geral do sistema, que deve compartilhar as 
informações com os demais módulos; 

 Possuir rotina de cadastramento da documentação do veículo ou demais 
equipamentos, com, no mínimo, os seguintes itens: 

o Número do chassi; 
o Classificação da CNH necessária para dirigir o veículo; 
o Ano de fabricação e modelo, placa, cor; 
o Referência ao setor ao qual o veículo está vinculado; 
o Data de aquisição do veículo; 
o Capacidade do tanque; 
o Hodômetro inicial; 
o Mês de referência ao licenciamento e do seguro obrigatório; 

 
 Possuir rotina de controle de multas onde devem ser informados, no 

mínimo, os seguintes itens: 
o Código da infração 
o Status da infração 
o Veículo/máquina envolvido no delito; 
o Motorista responsável pelo delito e CNH; 
o Valores 
o Local, data e hora do delito; 

 
 Possibilitar cadastro de ordem de abastecimento, com no mínimo, os 

seguintes itens: 
o Data da ordem de abastecimento; 
o Combustível a ser utilizado no abastecimento; 
o Nome do posto de combustível; 
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o Quantidade ou valor do combustível a ser abastecido; 
o Nome do motorista do veículo; 
o Nome do responsável pela autorização da ordem de abastecimento 

 
 Possuir rotina de controle de abastecimentos, com no mínimo, os seguintes 

itens: 
o Número do documento e/ou número da nota fiscal do 

abastecimento; 
o Data e hora do abastecimento; 
o Combustível utilizado no abastecimento; 
o Valor do combustível abastecido e valor total do abastecimento; 
o Hodômetro do veículo abastecido; 

 
 Possuir cadastro de solicitações de serviços, com no mínimo, os seguintes 

itens: 
o Data da solicitação de serviço; 
o Nome do responsável pelo veículo ou equipamento; 
o Descrição do veículo ou equipamento; 
o Tipo de serviço a ser realizado; 
o Identificação do local ou oficina onde será prestado o serviço. 

 
 Possuir cadastro de manutenção de veículos e equipamentos, com no 

mínimo, os seguintes itens: 
o Data da manutenção; 
o Identificação do veículo ou equipamento; 
o Nome do responsável pelo veículo ou equipamento; 
o Valores dos serviços ou das peças utilizadas; 
o Hodômetro inicial e final 
o Identificação do local ou oficina que prestou o serviço 

 
 Possuir rotina de controle de deslocamento dos veículos onde devem ser 

informados, no mínimo: motorista, veículo, data da saída e chegada, 
percurso utilizado, solicitante, tipo de viagem, passageiros; 

 Controlar o número do hodômetro dos veículos tanto no abastecimento 
quanto na manutenção, não permitindo cadastro fora da ordem cronológica 
e sequencial do hodômetro; 

 Possuir rotinas parametrizáveis que emitam avisos acerca de: proximidade 
de troca de pneus, revisões, troca de óleo, vencimento da CNH; 

 Permitir o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas como prestadores 
de serviços; 

 Possuir rotina de cadastramento de passageiros onde os mesmos podem 
ser importados do cadastro de pessoas físicas e jurídicas; 

 Possuir relatório dos veículos e equipamentos cadastrados no sistema; 
 Possuir relatório ou planilha de anotação/acompanhamento de 

abastecimentos; 
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 Possuir relatório ou planilha de anotação/acompanhamento de 
manutenções; 

 Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos 
aos cadastros e baixas de veículos e equipamentos, gastos com 
abastecimentos e manutenções da frota. 

 
MÓDULO DE ALMOXARIFADO: 
 

 Este sistema deverá ter por objetivo o gerenciamento dos bens e produtos 
em estoque, devendo ainda haver a sua integração e comunicação com os 
sistemas de compras/licitações e contabilidade; 

 Permitir o cadastro dos itens em almoxarifados; 
 Permitir o cadastramento de unidades de medida, grupos e subgrupos das 

mercadorias; 
 Possuir cadastro único dos itens de materiais, integrando aos módulos de 

Compras e Licitação, Contabilidade e Frotas; 
 Permitir o cadastramento de unidades de almoxarifado e seus respectivos 

centros de consumo, possibilitando a definição do responsável por cada 
unidade cadastrada; 

 Permitir definição de acesso dos usuários aos almoxarifados que lhes sejam 
pertinentes; 

 Permitir que o fornecimento de materiais de consumo seja realizado 
através de requisições, e que estas sejam autorizadas on-line por 
responsáveis, visando um melhor controle de saídas de mercadorias; 

 Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição de material exista a 
possibilidade de se informar cada item requisitado, a especificação de cada 
item, o local de entrega da requisição, o nome do requerente, o nome do 
responsável pela aprovação da requisição, o centro de consumo de origem 
do requerente e a justificativa da requisição, possibilitando no momento da 
autorização desta requisição uma visão mais ampla da necessidade do 
usuário; 

 Permitir a autorização ou veto, das requisições realizadas, pelo usuário 
responsável. Para avaliação do mesmo, no momento da autorização, 
deverão estar disponíveis as seguintes informações: nome do requerente, 
origem da requisição, justificativa para a requisição, data da requisição, 
itens e quantidades requisitados e saldos da mercadoria em estoque; 

 Permitir que o(s) almoxarife(s) tenha(m) ao seu alcance um 
monitoramento de todas as requisições autorizadas, para proceder (em) o 
atendimento das mesmas; 

 Permitir que no monitoramento de requisições autorizadas sejam 
visualizados no mínimo: os itens requeridos (com quantidade requerida), o 
nome do requerente, a data da requisição, a data de autorização, o nome do 
responsável pela autorização e o local de entrega; 

 Permitir o cadastro de notas fiscais, integrando automaticamente este 
cadastro ao sistema de contabilidade para promover a sua liquidação, de 
modo a evitar a redundância e a distorção de informações; 
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 Validar o cadastro de notas fiscais evitando cadastros de informações 
idênticas; 

 Possibilitar o uso de código de barra para cadastro de notas fiscais 
eletrônicas; 

 Apresentar alerta quando da exclusão de notas fiscais com movimentação 
no almoxarifado ou no sistema de contabilidade; 

 Permitir a entrada total ou parcial de mercadorias a partir de notas fiscais; 
 Permitir que, nos casos de entrada (s) parcial (is) de notas fiscais, os saldos 

remanescentes permaneçam pendentes para entradas futuras; 
 Permitir que as entradas de mercadorias possibilitem a digitação e 

armazenamento de lote da mercadoria e a data de validade de cada item; 
 Permitir que nas saídas de mercadorias possibilitem que o usuário 

selecione o lote da mercadoria desejada. 
 Assegurar controle de estoque individualizado por almoxarifado, com base 

no preço médio, conforme artigo 106, inciso III da Lei n° 4.320/64; 
 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes 

nos diversos almoxarifados; 
 Manter e disponibilizar em consultas ou relatórios, informações históricas 

relativas à movimentação do estoque de cada material, de forma analítica; 
 Possibilitar movimentações de entrada e saída por empréstimos e suas 

respectivas devoluções; 
 Possibilitar entrada de materiais recebidos em doação; 
 Possibilitar entrada de materiais com consumo imediato; 
 Possibilitar saída de materiais decorrentes de perda ou roubo; 
 Possibilitar lançamento de estorno de entrada e saída; 
 Possibilitar análise de consumo mensal de itens por almoxarifado; 
 Permitir bloqueio da movimentação (entrada e saída) de determinado 

período; 
 Permitir a movimentação em diversos almoxarifados do responsável geral; 
 Possibilitar lançamentos de transferências de materiais entre 

almoxarifados; 
 Possuir lançamento de conversão de unidade de medidas dos materiais, de 

forma a atender melhor às necessidades do almoxarife diante da sua real 
demanda de consumo, proporcionando maior controle dos saldos de cada 
material; 

 Permitir impressão de relatório do lançamento de entradas e saídas; 
 Permitir emissão de relatório físico-financeiro (apresentando quantidade e 

valor no mesmo relatório) de forma individualizada por almoxarifado ou 
unificada; 

 Permitir emissão de relatório para conferência de estoque; 
 Permitir emissão de relatório de materiais que possui lotes, apresentando 

descrição do lote, data de fabricação e validade; 
 Possuir consulta de materiais com seus respectivos saldos por 

almoxarifado, e caso controle lote a apresentação deste saldo 
individualizado por lote; 
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4. RECURSO ORÇAMENTÁRIO:  
 

3.3.90.35.00.2.02.01.04.122.0003.2.0011 – FONTE: 00.01.00 - 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R.H. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 

a) Indicar o(s) servidor(es) que acompanhará(ão) o desenvolvimento dos 
trabalhos, com a definição de sua competência.  

 
b) Autorizar o acesso da Contratada às unidades administrativas da Prefeitura 

de Guarani para a coleta dos dados e informações necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos.  
 

c) Acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pela Contratada, 
considerando o prazo de execução indicado no contrato.  
 

d) Conferir se o serviço executado e entregue está de acordo com o 
inicialmente proposto, embora a contratada seja o único e exclusivo 
responsável pela execução dos serviços nas condições especificadas.  
 

e) Providenciar os pagamentos à Contratada de acordo com o estabelecido no 
contrato.  
 

f) Comunicar a contratada qualquer irregularidade na execução dos serviços e 
interromper imediatamente a execução, se for o caso.  
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
a) Prestar os serviços indicados de forma satisfatória aos interesses da 

CONTRATANTE, obedecidas todas as especificações constantes deste 
Termo de Referência.  

 
b) Encaminhar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, relatório 

circunstanciado e atualizado da execução dos serviços.  
 

c) Não ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, o instrumento de 
contrato, sem o prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE, 
ressalvado o direito de contratar técnicos e/ou especialistas, pessoas físicas 
ou jurídicas, para otimização dos serviços contratados e rápido alcance dos 
objetivos definidos na contratação.  
 

d) Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários, securitários e outros advindos da prestação dos serviços, 
de forma a eximir a CONTRATANTE de quaisquer ônus e responsabilidades.  
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e) Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou 

indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros, inclusive por atos praticados por seus empregados ou 
contratados, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da 
CONTRATANTE.  
 

f) Executar os serviços dentro das condições estabelecidas e respeitando os 
prazos fixados.  
 

g) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e 
regularidade fiscal exigidas na licitação.  
 

h) Manter sigilo sobre as informações trocadas e geradas durante a execução 
das atividades contratadas, não revelando e nem transmitindo, direta ou 
indiretamente, as informações trocadas a terceiros, que não estejam 
envolvidos no desenvolvimento do objeto contratual.  
 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 

a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de 
liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).  

 
b) O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento 

dos critérios de recebimento previstos no edital.  
 

c) O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do 
favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada;  
 

d) Juntamente com a nota fiscal, que deverá ser emitida em 02 VIAS, a 
contratada deverá apresentar as documentações relativas às Certidões 
Negativas de Débito de acordo com o art. 29 da Lei de Licitações n.º 
8.666/1993.  
 

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  
 
a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.  

 
b) A execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8666/93 deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante designado pelo setor.  
 

c) O contrato terá vigência até 12 meses, a contar de sua assinatura.  
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9. DO LOCAL E PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:  
 
a) O Serviço deverá ser executado no local designado na autorização de 

serviço e, em conformidade com as respostas necessárias às consultas. 
 

b) O prazo para a prestação do serviço será de acordo com estipulado na 
autorização de serviço. 

 
 
 

Agildo da Silva Gravina 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos 

 
 

Guarani 18 de abril de 2022. 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI 
Processo nº. 043/2022 
Pregão Presencial nº. 024/2022 
 
Prezados Senhores: 
 
Conforme solicitação, apresentamos preços e condições para o serviço abaixo 
especificado: 
 

N° 
Serv 

Descrição UND Quantidade Val. Unitário Val. Total 

001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contratação de 
empresa habilitada para prestação de serviços 
técnicos especializados em assessoria e suporte 
técnico contábil, compreendendo atividades de 
assessoria contábil e financeira, acompanhamento 
e avaliação das práticas contábeis referentes aos 
registros orçamentários, financeiros e patrimoniais 
do processo de planejamento e gestão fiscal, e 
incluindo a cessão de uso e instalação sistema 
informatizado com plataforma web e suporte 
técnico relacionados a cada módulo de programas 
para desenvolvimento dos trabalhos nas áreas de: 
contabilidade pública; tesouraria; orçamento; 
patrimônio; compras, licitações e contratos; 
almoxarifado; controle de frota; controle interno e 
transparência pública. 

SERV 12 R$  R$  

 
VALOR TOTAL:  
 
1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 
 
a) Apoio técnico na elaboração e discussão da proposta orçamentária anual do 
Poder Legislativo, frente aos limites legais e constitucionais de repasses e 
despesas; 
 
b) Orientação técnica no acompanhamento da expedição, conferência e análise dos 
balancetes mensais emitidos pela Contabilidade, abrangendo as atividades de 
execução orçamentária, a conciliação bancária, as mutações patrimoniais e a 
execução das receitas e despesas extraorçamentárias; 
 
c) Orientação técnica no encerramento contábil anual e na elaboração dos balanços 
e demonstrativos legais e regulamentares; 
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d) Orientação técnica na formalização e encaminhamento da prestação de contas 
anual, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e 
instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
 
e) Orientação técnica na elaboração e na análise dos relatórios e demonstrativos 
fiscais e legais periódicos, e orientação para os devidos encaminhamentos, quando 
for o caso (ao Poder Executivo, Tribunal de Contas, etc); 
 
f) Treinamento de servidores da Prefeitura de Guarani/MG encarregados de 
realizar os lançamentos contábeis e o controle e movimentação financeiros, 
visando à realização das tarefas necessárias ao bom funcionamento dos serviços de 
Contabilidade e Tesouraria; 
 
g) Atendimento da Prefeitura de Guarani/MG, em regime de plantão diário, via 
telefone ou internet, sobre as questões objeto da contratação, principalmente 
aquelas de natureza orçamentária, financeira e contábil; 
 
h) Orientação quanto à aplicação de todas as instruções, resoluções e deliberações 
do TCE/MG que sejam aplicáveis à Prefeitura de Guarani/MG, seja da área 
financeira, contábil ou administrativa; 
 
i) Orientações técnicas periódicas em função da edição de novas leis e normas 
referentes à área de finanças públicas, inclusive de instruções normativas do 
TCE/MG; 
 
j) Disponibilização de um sistema eletrônico de dados, em web, (software de 
Contabilidade Pública), para atendimento às atividades de orçamento, 
contabilidade, tesouraria, patrimônio, folha de pagamento, licitação e contratos, 
compras, almoxarifado e controle de frota.  
 
2 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
 
2.1.  Para o desenvolvimento das atividades de Consultoria e Assessoria Contábil, 
ora descritas, deverá ser disponibilizado pela empresa contratada, mediante 
cessão de uso temporária, um sistema informatizado, integrado, para registro e 
processamento das respectivas atividades contábeis e administrativas da 
Prefeitura de Guarani/MG, relacionadas neste item. 
 
2.2.  Caberá à empresa realizar a instalação do sistema em computadores da 
Prefeitura de Guarani/MG, para uso na própria repartição, e fornecer treinamento 
básico inicial aos servidores responsáveis para operação dos sistemas. 
 
2.3. Caberá também à empresa fornecer e instalar, sem custos adicionais, as 
atualizações, ampliações e novas versões que forem implementadas dos sistemas, 
seja em termos de recursos tecnológicos, novas funcionalidades, correções de 
falhas, e principalmente para atualização das rotinas e processos para adequação a 
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novas normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN). 
 
2.4.  Durante a vigência do contrato, caberá também à empresa contratada 
fornecer consultoria à distância para a operação dos sistemas, incluindo 
atendimento de consultas via telefone ou pessoalmente. 
 
2.5.  O sistema a ser disponibilizado deverá propiciar integração de dados entre os 
seus módulos (com alimentação simultânea do mesmo tipo de informações e web), 
exigindo-se a integração pelo menos entre os seguintes módulos: 
 

 Orçamento com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 
Compras, Almoxarifado e Frotas; 

 
 Execução Orçamentária com: Orçamento, Tesouraria, Contabilidade e 

Patrimônio, Compras, Almoxarifado e Frotas; 
 

 Tesouraria com: Execução Orçamentária e Contabilidade, Compras, 
Almoxarifado e Frotas; 

 
 Contabilidade com: Orçamento, Execução Orçamentária, Patrimônio e 

Tesouraria, Compras, Almoxarifado e Frotas; 
 

 Patrimônio com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 
Compras, Almoxarifado e Frotas; 

 
 Compras com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 

Almoxarifado e Frotas; 
 

 Almoxarifado com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, 
Compras e Frotas; 

 
 Frotas com: Execução Orçamentária, Tesouraria, Contabilidade, Compras e 

Almoxarifado; 
 
2.6.  Áreas e atividades a serem atendidas pelo sistema eletrônico de informações, 
nos termos das especificações técnicas constantes do detalhamento em anexo: 

 
ÁREAS A SEREM ATENDIDAS 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
Contabilidade, orçamento, Execução Orçamentária, Transparência Pública e 
Controle Interno. 
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 Geração, a partir da execução orçamentária e dos demais fatos que alteram 
a situação patrimonial, de todos os lançamentos de débito e crédito; 

 Geração de balancetes, demonstrativos contábeis e anexos mensais, de 
acordo com a Lei 4.320/64 e Instruções Normativas do TCE/MG; 

 Geração dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração 
das variações patrimoniais, bem como dos livros Diário e Razão, de acordo 
com a Lei 4.320/64; 

 Geração, a qualquer instante, dos demonstrativos e anexos que compõem a 
prestação de contas, de acordo com a Lei 4320/64 e Instruções Normativas 
do TCE/MG; 

 Elaboração de programação orçamentária do Poder Legislativo para 
remessa ao Executivo (para consolidação na proposta orçamentária), de 
acordo com as portarias nº 471/00 do Ministério da Fazenda – STN e 42/99 
do Ministério de Orçamento e Gestão.; 

 Alteração do Orçamento por créditos adicionais; 
 Empenhamento de despesas e emissão de notas de empenhos; 
 Controle dos elementos que compõem a liquidação da despesa; 
 Controle da ordem cronológica de pagamentos; 
 Controle da limitação de empenho (LC 101/2000 – LRF); 
 Emissão de ordens de pagamento, propiciando desmembrar em parcelas a 

quitação de uma nota de empenho; 
 Geração, a qualquer instante, de demonstrativo de gastos com pessoal. 

 
Tesouraria.  
 

 Lançamento de receitas extraorçamentárias; 
 Lançamento de pagamentos orçamentários e extraorçamentários, 

integrados à movimentação bancária; 
 Geração de boletins diários de caixa; 
 Geração de relatório de cheques e/ou borderôs emitidos no dia; 
 Geração dos livros caixa e conta corrente bancário; 
 Geração de boletins diários de bancos; 
 Geração do Livro de Tesouraria; 

 
Patrimônio.  
 

 Incorporação de bens; 
 Desincorporarão de bens; 
 Reavaliação de bens; 
 Desvalorização de bens; 
 Transferência de bens; 
 Geração do Inventário Geral. 

 
Compras, Licitações e Contratos.  
 

 Cadastro de fornecedores e emissão de CRC; 
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 Lançamentos de solicitações de compras e serviços; 
 Registro de cotações e pesquisas de preços; 
 Registro e operacionalização completa de processos licitatórios, de acordo 

com as normas e regulamentos aplicáveis, para todas as modalidades legais 
de licitação; 

 Cadastro de Comissões de Licitação e de Pregão, e de Pregoeira; 
 Emissão de autorização de fornecimento; 
 Rotinas para compras diretas, processos de dispensa e de inexigibilidade de 

licitação; 
 Exportação de dados para o SICOM; 
 Cadastro de contratos, termos aditivos e apostilamentos. 

 
Controle de Frota.  
 

 Cadastro de veículos; 
 Cadastro de condutores; 
 Cadastro de prestadores de serviços automotivos e de postos de serviços; 
 Controle de manutenção e abastecimentos; 
 Controle de utilização (deslocamentos). 

 
Almoxarifado.  
 

 Controle de Requisição por setor e solicitantes; 
 Integração com os Sistemas: Compras de Materiais e Serviços; 
 Entrada de Produtos por fornecedor - Requisições de Produtos por setor e 

solicitantes; 
 Saída de Produtos por setor e solicitantes; 
 Devolução de Produtos por setor e solicitantes; 
 Relatório de Saída de produtos por setor, período, produto ou solicitante; 
 Relatório de Movimentação dos Produtos especificados; 
 Registro de Inventário. 

 
Todos os Sistemas deverão ser providos de gerenciador de relatórios 
padronizados, tendo em vista permitir à Prefeitura de Gurani/MG optar pelo 
momento de impressão segundo suas necessidades. 
 
ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (REQUISITOS MÍNIMOS): 
 
MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  
 

  Adequação ao novo Plano de Contas PCASP; 
  Rotina para relacionamento do plano de contas de forma automatizada; 
 Permitir editar regras contábeis para parametrização de acordo com seu 

entendimento; 
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  Contabilização dos fatos contábeis, emissão de empenho, liquidação, 
arrecadação de receitas de acordo com NBCASP lançando todo o Conjunto 
de Lançamentos Padronizados exigidos.; 

  Demonstrativos Contábeis de acordo com o DCASP; 
  Possibilidade de lançamento do reconhecimento do crédito; 
  Possibilidade de contabilização de Provisão de 13º Salário, Férias Prêmio e 

Férias; 
  Contabilização por atributo da conta contábil – permanente/financeiro de 

forma automática; 
  Contabilização da receita de acordo com o novo ementário da classificação 

por natureza da receita orçamentária; 
  Permitir elaborar e divulgar as demonstrações contábeis e os relatórios e 

demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e 
financeiros, compreendendo, isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta e 
autárquica; 

  Permitir geração de arquivo para a exportação dos dados ao SICONFI; 
  Possibilita o desdobramento de receita prevista na LOA em metas 

bimestrais de arrecadação, conforme determina o art. 13 da LRF; 
  Possibilita, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o 

estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução 
mensal de desembolso, conforme determina o caput do art. 8º da LRF; 

 Possibilita pagamento de restos a pagar, com base na disponibilidade 
financeira, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas; 

  Permitir o cadastro e a emissão de bloqueio ou reserva de saldo 
orçamentário para realização de abertura de créditos adicionais; 

  Permitir o cadastro de remanejamento, transferência e transposição de 
créditos orçamentários, exigindo a informação da legislação de autorização 
e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridos, de acordo 
com o art. 167, inciso VI da CF/88; 

 Permitir o cadastro de créditos adicionais nas modalidades de crédito 
suplementar, crédito especial e crédito extraordinário, com suas respectivas 
fontes de recursos (anulação), identificando o número da lei autorizativa e 
sua espécie (lei orçamentária ou lei específica), exigindo a informação da 
legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de 
valores, conforme determina o art. 167, inciso V da CF/88 e os arts. 40 a 46 
da Lei nº 4.320/1964; 

 Permitir o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme 
autorizado na Lei Orçamentária Anual, bem como a visualização dos limites 
de crédito adicionais utilizados, exibindo mensagem ao usuário quando o 
limite autorizado estiver sendo ultrapassado em conformidade com a LOA, 
a qualquer momento, durante a execução contábil; 

  Permitir o encerramento do exercício financeiro com a reutilização de 
definições e parâmetros para o exercício seguinte (fornecedores, 
operadores, contas do plano de contas e seus respectivos saldos, entre 
outros); 
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  Permitir a definição e cadastramento anual das contas bancárias nas quais 
a administração realiza a movimentação financeira, identificando a agência, 
o número da conta, com associação, por conta, ao plano de contas, 
possibilitando a criação de um código reduzido para cada conta, visando 
facilitar os procedimentos de entrada de dados e de conferências, e 
possibilitando a definição de parâmetros para atender as identificações de 
conta movimento ou conta de aplicação financeira e conta de recurso 
ordinário ou vinculado e ainda definir data de encerramento de conta 
bancaria, quando o caso, conforme definido em Manual do TCEMG para 
atendimento ao SICOM; 

 Permitir o cadastro de credores/fornecedores da administração, integrado 
com os demais sistemas, possibilitando ainda, alterações/atualizações de 
razão social, endereço e etc., sem prejudicar movimentações anteriores; 

 Possibilita o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração 
sequencial e cronológico; 

 Possibilita o detalhamento dos elementos de despesa para fins de utilização 
pela administração, com o objetivo de auxiliar, em nível de execução, o 
processo de apropriação contábil da despesa, conforme estabelecido na 
Portaria nº 448/2002 da STN e exigido na padronização dos códigos da 
despesa por meio das tabelas de Receitas e Despesas por Fonte de Recurso 
apresentada no SICOM; 

 Possibilita o controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo o 
empenhamento, caso estes saldos sejam inferiores aos valores que se deseja 
empenhar; 

 Possibilita o cadastro e controle de empenhos globais ou por estimativa; 
  Permitir emissão da nota de anulação de empenho; 
 Possibilita a consulta de empenhos cadastrados por: 

o Credor/Fornecedor 
o Código/Número do Empenho 
o Dotação ou Código Orçamentário 
o Data do Empenho 
o Unidade Orçamentária 
o Natureza/Elemento da despesa 

 
 Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos a pagar, 

possibilitando a seleção por  saldo a pagar, por natureza da despesa, por 
unidade orçamentária, por data de emissão, por data de vencimento, por 
credor/fornecedor, por fonte de recursos, por data de liquidação, liquidadas 
ou não liquidadas, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por 
ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por saldo a pagar e 
por data de emissão, contendo as seguintes informações básicas: código e 
nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, saldo 
a pagar, fonte de recursos, processo de licitação, unidade orçamentária e 
natureza da despesa; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por 
credor/fornecedor, possibilitando a seleção dos empenhos por estimativa e 
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global que contenham saldo, contendo as seguintes informações básicas: 
código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, histórico 
resumido e saldo a pagar; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade 
orçamentária, contendo as seguintes informações básicas: classificação 
orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do 
empenho e valor a pagar; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade 
orçamentária e grupo de natureza da despesa, num intervalo de datas, e que 
tenha as seguintes informações: unidade orçamentária, classificação 
orçamentária, fornecedor, histórico, número, data e valor do empenho; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por fonte de recursos, 
contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, nome do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data da 
liquidação e saldo a pagar do empenho; 

 Permitir informar retenções de INSS, IRRF, ISSQN entre outros nas notas de 
empenho; 

 Permitir o cadastro de documentos contábeis para registrar as despesas 
extraorçamentárias; 

 Permitir o processamento da liquidação da nota de empenho, inclusive 
daquelas inscritas em restos a pagar não processados, em atendimento ao 
art. 63 da Lei nº 4.320/1964; 

 Permitir o cadastramento detalhado de comprovantes fiscais, conforme 
definido em Manual do TCEMG para atendimento ao SICOM; 

 Permitir a emissão de recibo de pagamento de despesa, para ser utilizado 
como documento comprobatório de pagamento a credores/fornecedores, 
quando necessário; 

 Possibilita a inscrição de empenhos em restos a pagar, de forma automática 
ou manual, conforme determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 
da Lei nº 4.320/1964; 

 Permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não 
processados, conforme determina o parágrafo único do art. 92 da Lei nº 
4.320/1964, bem como a emissão de relatório de empenhos inscritos em 
restos a pagar, separando os empenhos processados e os empenhos não- 
processados, contendo as seguintes informações: número do empenho, 
nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago e saldo a pagar; 

 Permitir o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número da nota 
de empenho, o credor e o valor do documento cancelado, possibilitando a 
descrição do memorial justificativo e a sua impressão, com os respectivos 
registros nos sistemas financeiro e patrimonial; 

 Permitir a emissão de relatório para possibilitar o controle de pagamentos e 
cancelamentos de empenhos inscritos em restos a pagar e que tenha as 
seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, 
valor da inscrição, valor pago, valor cancelado e saldo a pagar; 

 Permitir o fechamento e a abertura do movimento mensal da contabilidade, 
por meio de senhas específicas para este procedimento; 
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 Permitir o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida 
flutuante, possibilitando a descrição do histórico justificativo, com os 
respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial; 

 Permitir a inscrição da dívida ativa e da dívida fundada, com possibilidade 
de cancelamento, atualização e restabelecimento das mesmas; 

 Permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados pela 
administração com credores/fornecedores; 

 Permitir a emissão de relatório do plano de contas cadastrado; 
 Possibilita a emissão de relatório contendo as contas bancárias cadastradas; 
 Possibilita a emissão de relatório contendo os credores/fornecedores 

cadastrados; 
 Permitir a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação de um 

credor/fornecedor, selecionando por data de emissão ou pagamento, 
contendo as seguintes informações: código e nome do credor/fornecedor, 
tipo e número de empenhos, anulações e complementações, data dos 
empenhos, anulações e complementações, valor dos empenhos, anulações, 
data de pagamento dos empenhos e saldo dos empenhos; 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos por natureza de despesa com 
a opção de selecionar a unidade orçamentária e definir um intervalo de 
datas, que tenha as seguintes informações: data do empenho, número do 
empenho, valor do empenho, valor pago do empenho, valor a pagar do 
empenho e nome do credor/fornecedor; 

 Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, possibilitando 
a seleção por credor/fornecedor por: valor pago, natureza da despesa, 
unidade orçamentária, ficha, data do documento, data de pagamento; 
possibilitando a seleção somente das despesas orçamentárias, com a 
funcionalidade de ordenar os empenhos por ordem de credor/fornecedor, 
por data de pagamento, por natureza da despesa, contendo as seguintes 
informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do 
empenho, data do empenho, data do pagamento, elemento de despesa, valor 
e histórico; 

 Permitir a emissão de relatório dos empenhos e documentos de despesas 
extraorçamentárias pagas por credor/fornecedor, contendo as seguintes 
informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do 
empenho, data do empenho, data do pagamento, valor e histórico; 

 Permitir emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com a 
possibilidade de selecionar a dotação orçamentária ou ficha desejada e que 
tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou dotação 
orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos dados 
do relatório, data da movimentação na dotação orçamentária, histórico e 
credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e anulações 
realizados no período, movimento de débitos por empenhamento, saldo da 
dotação após cada lançamento e demonstração de pagamentos realizados 
na dotação orçamentária; 

 Permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias com 
opção de escolha da unidade orçamentária desejada, e que tenha as 
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seguintes informações: codificação completa da conta de despesa, 
codificação resumida da despesa, descrição da conta de despesa e saldo 
orçamentário da conta de despesa; 

 Permitir a emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias 
contendo os códigos numéricos, os nomes e os valores das dotações 
orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o tipo (suplementar, 
especial, extraordinário) e a fonte de recursos (por anulação); 

 Permitir a emissão de relatório de empenhos pagos para conferência da 
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), contendo as 
seguintes informações básicas: nome e, número do CPF ou CNPJ do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do pagamento, valor do 
empenho, conta (s) de receita creditada(s) e valor do crédito na conta(s) de 
receita; 

 Gera arquivos para validação do Manual Normativo de Arquivos Digitais 
(MANAD) em atendimento a Secretaria da Receita Previdenciária quando 
solicitado; 

 Permitir a emissão de relatório para possibilitar o arquivamento da 
despesa, conforme determinam as Instruções Normativas do TCEMG, 
contendo as seguintes informações: 

o As notas de empenhos pagas, ordenadas sequencialmente por 
classificação orçamentária (institucional, funcional, programática e 
econômica) e data, demonstrando a classificação orçamentária, a 
data do pagamento, o nome do credor/fornecedor, o número da nota 
de empenho e o valor pago 

o Os restos a pagar pagos ordenados por conta do plano de contas e 
data, demonstrando a conta do plano de contas, a data do 
pagamento, o nome do credor/ fornecedor, o número da nota de 
empenho (restos a pagar) e o valor pago 

o Os documentos de despesa extraorçamentária pagos, ordenados por 
conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do plano de 
contas, a data do pagamento, o nome e código do credor/fornecedor, 
o número do documento de despesa extraorçamentária, a fonte de 
recursos e o valor. 

 
 Permitir emissão de relatório mensal, da execução orçamentária por 

elementos de despesa, somando os valores por órgãos de governo, com 
consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos e 
atividades, e que apresente as seguintes informações:  elemento  de 
despesa, descrição do elemento, despesa orçada inicialmente, créditos e 
anulações realizadas, saldo orçamentário resultante após os créditos e 
anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo orçamentário 
resultante após o empenhamento, valores pagos no mês e até o mês e saldo 
restante a pagar em cada um dos elementos de despesa; 

 Permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados gerais 
consolidados, mensalmente e que tenha as seguintes informações: código 
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da conta de receita, descrição da conta de receita, recebimentos realizados 
no mês e recebimentos acumulados até o mês; 

 Permitir a emissão do Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (Art. 25 da 
LC 141/2012), conforme orientações do Portal SICOM; 

 Permitir a emissão do Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder, 
conforme orientações do Portal SICOM; 

 Possibilita geração de arquivos com extensão CSV, elaborados através da 
codificação de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1); 

 Disponibiliza o arquivo de Acompanhamento Mensal (AM) contendo as 
informações obrigatórias definidas no Manual do TCEMG para atendimento 
ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM); 

 Disponibiliza o arquivo Balancete Contábil (BLC) contendo as informações 
obrigatórias definidas no Manual do TCEMG para atendimento ao Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM); 

 Disponibiliza o arquivo Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP) contendo as informações obrigatórias definidas no Manual 
do TCEMG para atendimento ao Sistema Informatizado de Contas dos 
Municípios (SICOM); 

 Disponibiliza endereço eletrônico, para publicação em tempo real, das 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, 
em atendimento a LC 131/2009 e Decreto 7.185/2010, contendo: 

o Quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras 
no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, 
com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, 
à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o 
caso, ao procedimento licitatório realizado 

o Quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. 

 
MÓDULO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO: 
 

 Controle do responsável pelos bens patrimoniais e sua devida localização; 
 Cadastro dos bens móveis de forma individual; 
 Inclusão de bens móveis por lote com numeração automática os mesmos a 

partir do último número existente; 
 Exclusão de bens móveis; 
 Controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão 

e baixa); 
 Emissão de número de etiquetas de controle patrimonial; 
 Integração ao sistema contábil permitindo a contabilização automática; 
 Registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais; 
 Movimentação dos bens patrimoniais dentro do sistema pela sua respectiva 

identificação; 
 Registro do empenho e nota fiscal referentes ao bem; 
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 Transferência de bens entre os locais de forma individual, parcial ou global 
de itens; 

 Incorporação de bens patrimoniais em nível de centros de custo, salas e por 
proprietário, de forma que os bens de terceiros sejam gerenciados da 
mesma forma que os bens próprios; 

 Cadastro e incorporação de bens móveis, contendo as informações sobre a 
forma de aquisição e características que identifiquem os bens incorporados, 
suas localizações, responsáveis, menção do empenho e classificação 
contábil dos respectivos sistemas; 

 Histórico de bem mesmo após a baixa dos Bens, para posteriores consultas; 
 Emissão de inventário dos bens patrimoniais; 
 Emissão de relatório de Bens Incorporados e Desincorporados; 
 Emissão de relatório das Variações Patrimoniais, incluindo as depreciações, 

correções e reavaliações; 
 Cadastro de informações complementares utilizados na incorporação dos 

bens; 
 Cadastro e incorporação de bens imóveis, contendo as informações sobre a 

forma de aquisição características peculiares que identifiquem os imóveis; 
  Transferência interna de bens sob a guarda de um responsável para outro; 
  Rotina de valoração dos bens através de reavaliação; 
  Transferência dos bens localizados, mas pertencentes a outro setor; 
  Emissão de inventário sintético de bens patrimoniais; 
 Cadastro que Permitir a forma de incorporação do bem patrimonial 

(compra, doação, cessão de uso, permuta, etc.); 
 Cadastro da situação dos bens (em uso, baixado, etc.); 
 Usuários cadastrados para utilização do sistema através de CPF com senha 

pessoal. 
 
MÓDULO DE TESOURARIA: 
 

 Possibilita a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência 
entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; 

 Possibilita o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e 
extraornamentarias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e 
as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, 
ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a 
fonte de recursos da despesa e da conta bancária; 

 Possibilita o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e 
extraornamentarias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, 
com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo 
consistência entre a fonte de recursos da receita e da conta bancária; 

 Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a 
administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada 
banco; 

 Possibilita a emissão da relação dos cheques emitidos; 
 Possibilita a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; 
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 Permitir estorno de lançamentos contábeis; 
 Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; 
 Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações 

financeiras; 
 Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações 

financeiras; 
 Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens 

lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens 
lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; 

 Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; 
 Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a 

efetivação do pagamento; 
 Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente 

definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas 
orçamentárias e extra- orçamentárias e que tenha as seguintes informações: 
conta (s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; 

 Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente 
definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas 
orçamentárias e extra- ornamentarias e que tenha as seguintes 
informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a 
classificação da despesa e os valores pagos; 

 Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, 
com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a 
movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as 
seguintes informações: código do banco, número da conta corrente 
bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada 
lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada 
lançamento a débito ou a crédito; 

  Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após 
conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a 
execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de 
caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra 
orçamentários); 

 Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, 
contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de 
caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra 
orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos); 

 Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a 
movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes 
informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das 
entradas e saídas; 

 Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a 
movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte de 
todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; 

 Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com 
a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os 
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lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes 
informações: 

o Data do lançamento 
o Conta do plano de contas 
o Descrição do lançamento e valores lançados a débito e a crédito 

 
 Permitir emissão do Livro Razão, por intervalos de datas pretendidas, com a 

opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que 
demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as 
seguintes informações: 

o Descrição da conta 
o Data do lançamento 
o Histórico do lançamento 
o Valores lançados a débito e a crédito 
o Saldos inicial e final 

 
MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES: 
 

 Permitir que no cadastro de fornecedores contenha opção para inclusão, no 
mínimo, das seguintes informações: 

o Razão Social/Nome 
o CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), conforme o caso 

validando (fazendo verificação do número do documento) o 
documento digitado; 

o Nome fantasia (pessoa jurídica); 
o Endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, 

cidade e estado); 
o Números de telefones e fax; 
o Dados bancários (banco, agência e conta); 
o E-mail; 
o Representantes da empresa com nome e cargo; 

 
 Permitir emissão de Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) e de 

regularidade jurídico fiscal das empresas cadastradas; 
 Permitir inclusão das certidões de regularidades fiscais exigidas nos 

certames, bem como controlar a validade destes documentos; 
 Possibilitar que o cadastro de fornecedores seja integrado com os demais 

módulos e sistemas afins como: Contabilidade, Almoxarifado, Frotas, 
Controle Interno; 

 Permitir edição do cadastro de fornecedores registrando as alterações 
feitas, bem como encaminhar tais alterações através dos arquivos do 
Acompanhamento Mensal para SICOM; 

 Permitir impressão de relatórios de fornecedores de forma sintética ou 
analítica; 
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 Permitir impressão de relatórios das Certidões Negativas de Débitos (CND) 
de cada fornecedor contendo tipo de certidão, número, data de emissão e 
data de validade; 

 Permitir inclusão de pedido/solicitações de compras de materiais, serviços 
ou tabela de produtos de forma individualizada ou unificada por secretarias 
e setores; 

 Permitir edição, remoção ou reprovação dos pedidos/solicitações de 
compras; 

 Permitir impressão do pedido/solicitação de compras de forma 
individualizada ou unificada, por ordem alfabética ou por código por item; 

 Permitir inclusão de Cotações através de pesquisa de preço com 
fornecedores, permitindo selecionar critério de pesquisa por ―menor preço 
ou ―média dos preços; 

 Na cotação o sistema deverá apresentar alerta dos itens com menos de 
3(três) pesquisas de preço conforme, exigindo justificativa caso queira dar 
continuidade sem as demais pesquisas, conforme Instrução Normativa n° 5, 
de 27 de junho de 2014 e suas alterações; 

 Na cotação o sistema deverá apresentar alerta não permitindo prosseguir 
cotações que possuam itens sem preço de cotação; 

 Permitir inclusão de vários pedidos/solicitações de compras em uma 
mesma cotação; 

 Permitir que durante a pesquisa de preço (Cotação) seja possível reprovar 
itens ou pedidos/solicitações de compras vinculado; 

 Possibilitar integração da pesquisa de preço depois de finalizada com 
sistema de contabilidade, para que sejam classificados quais os recursos 
orçamentários cobriram tal despesa, nesta integração deverão ser 
demonstrados de forma individualizada os itens por secretaria/setores com 
suas quantidades e preço de referência; 

 Possibilitar que contabilidade possa fazer reserva de saldos das dotações 
utilizadas para declaração de disponibilidade orçamentária; 

 Emitir documento através do sistema de contabilidade com a declaração de 
disponibilidade de recurso orçamentário, demonstrando a classificação 
contábil, fonte de recurso e valor estimado; 

 Permitir edição, remoção ou reprovação de pesquisas de preços (Cotação); 
 Permitir a impressão relatório de Cotação de fornecedores (em branco ou 

preenchido com valores), Mapa de Cotação de preços (individualizado por 
secretarias/setores ou unificado) e Termo de Referência (em branco ou 
preenchido com valores), todos os relatórios mencionados devem possuir 
opção para apresentar descrição completa dos itens ou não e deverão ser 
gerados nos formatos PDF (.pdf), Word (.doc) e Excel (.xls); 

 Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, 
objeto licitatório, modalidade de licitação e data do processo; 

 Possibilita cadastro de processos de Credenciamento, Registro de Preços, 
Adesão a Registro de Preço, Leilão e as modalidades elencadas pela Lei n° 
8.666/93; e também pela nova lei de licitações nº 14133/2021, suas 
alterações e anexos. 
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 Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e 
julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, 
interposição de recursos, julgamento de propostas, adjudicação e 
homologação; 

 Permitir sugerir o número do processo de licitação sequencial e da 
modalidade; 

 Permitir o cadastro da comissão de licitação e vinculação destas aos 
processos, sem necessidade de redigitação, com possibilidade de adequação 
da comissão conforme o processo; 

 Possibilita a geração de arquivo de proposta, para ser encaminhado aos 
fornecedores participantes, possibilitando a sua digitação em suas 
dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para serem 
importadas automaticamente pelo sistema através de uma chave de 
validação, sem necessidade de redigitação; 

 Possibilita que a proposta comercial entregue pelo fornecedor seja 
preenchida pelo próprio usuário do sistema; 

 Possibilita controle da situação do processo de licitação (Aberto, Julgado, 
Adjudicado, Homologado ou Ratificado), bem como propicia cancelamento 
do processo justificando a sua decisão (suspensa, fracassada ou revogada); 

  Permitir configuração do critério de julgamento por técnica, técnica e 
preço, menor preço e maior lance; 

 Possuir critério de julgamento por maior desconto, onde as propostas 
possam ser lançadas em percentagem, e que constem desta forma na ata ou 
relatórios de adjudicação e homologação; 

 Permitir cadastro de lotes para licitação, sendo seu julgamento por preço 
unitário ou por item; 

 Permitir impressão de relatório dos lotes cadastrados com as seguintes 
informações: número do lote, descrição do lote, descrição dos itens do lote, 
quantidades e valores; 

 Possuir rotina de apuração de propostas, apresentando quando 
comparativo com valores ofertados pelos fornecedores participantes, com 
emissão do relatório de Mapa de Apuração; 

 Possuir parâmetros para cadastro e definição do tipo de fornecedor de 
acordo com a Lei Complementar n° 123/2006 e outras complementares; 

 Possuir rotina durante a fase de apuração de propostas para identificar 
empate entre propostas, possibilitando usuário efetuar o desempate 
conforme a legislação vigente; 

 Possuir alerta durante a fase de apuração de propostas assegurando como 
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte (art.44 da LC n°123/2006), deste de o 
fornecedor esteja enquadrado conforme Lei Complementar n° 123/2006 e 
suas alterações; 

 Possuir registro das intenções de recursos interpostos pelos fornecedores 
participantes; 

 Possuir alerta indicando se o valor da proposta vencedora está acima do 
preço de referência estipulado durante a fase de pesquisa de preços; 
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 Possuir registro da habilitação dos fornecedores participantes do processo 
licitatório, bem como possibilita o controle e verificação das CND exigidas 
no processo; 

 Permitir impressão de relatório dos itens vencidos por cada fornecedor; 
 Permitir impressão de relatório de Termo de Adjudicação; 
 Permitir impressão de relatório de Termo de Homologação; 
 Permitir impressão de relatório de Termo de Ratificação; 
 Ter módulo de pregão presencial, além de controlar todo processo; 
 Permitir total integração do cadastro de pregão com sistema de 

compras/licitação e contratos evitando redigitações: descrições dos itens, 
unidade de medida, quantidade, data e hora do certame etc.; 

 Permitir que a definição de lotes e forma de julgamento (unitário ou por 
item) sejam importados automaticamente do sistema de licitações 
conforme definido em minuta e edital de licitação; 

 Permitir o credenciamento de empresas com seus respectivos 
representantes; 

 Permitir a execução do pregão por lote por preço unitário ou por item; 
 Permitir registro de forma sintética dos fornecedores que participarão no 

pregão; 
 No pregão presencial o sistema deverá ter a opção de: 

o Indicar as empresas EPP ou ME; 
o O percentual de diferença das propostas apresentadas; 
o O valor ou percentual mínimo atribuído entre lances; 
o Ao final da rodada se existe empresa EPP ou ME dentro do 

percentual atribuído por lei que possa cobrir a oferta; 
 

 O sistema de pregão presencial deverá ainda emitir, ao final do processo, 
uma ata 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 de Pregoeira e equipes de apoio com possibilidade de 
adequação da equipe conforme o processo; 

 Possuir ordenação das propostas por nome do fornecedor e valor; 
 Permitir o registro de propostas de preços dos fornecedores, com 

possibilidade de inserção manual pelo próprio usuário do sistema ou por 
meio de importação de arquivo magnético encaminhado pelo fornecedor 
através de uma chave de validação, sem necessidade de redigitação; 

 Calcular e classificar automaticamente as propostas de acordo com valor 
informado em percentual (%) respeitando a legislação vigente; 

 Permitir aa Pregoeira que classifique fornecedores para a rodada de lances; 
 Permitir o registro dos lances em ordem cronológica (data, hora, minuto e 

fração de minuto); 
 Permitir o registro do declínio do lance do fornecedor participante; 
 Informar o valor mínimo do lance automaticamente, bem como o 

fornecedor que dará o lance seguinte; 
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 Permitir a ordenação automaticamente dos ganhadores dos lotes conforme 
rodada de lances; 

 Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que 
deve ser atualizada automaticamente mediante a digitação dos lances, 
permitindo aos fornecedores participantes uma visão global do andamento 
do pregão; 

 Informar em tela se a proposta vencedora está acima do preço de 
referência, permitindo prosseguir o feito mediante justificativa; 

 Permitir que Pregoeira informe durante as rodadas de lances, negociação 
ou ao final do pregão ocorrências de fatos relevantes, fatos estes que 
deverão ser impressos na ata do pregão sem a necessidade de redigitação; 

 Possuir rotina durante a fase de lances do pregão para identificar empate 
entre propostas, possibilitando usuário efetuar o desempate conforme a 
legislação vigente; 

 Possuir alerta durante a fase de lances do pregão assegurando como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte (art.44 da LC n°123/2006), deste de o 
fornecedor esteja enquadrado conforme Lei Complementar n° 123/2006 e 
suas alterações; 

 Permitir edição e correção pelo próprio usuário do sistema de lances 
inseridos de forma equivocada pela Pregoeira, sem necessidade de 
intervenção via banco de dados; 

 Permitir a habilitação dos ganhadores com reclassificação em caso de 
inabilitação; 

 Apurar automaticamente os lotes encerrando-os conforme critério definido 
para a situação do lote; 

 Permitir que a Pregoeira modifique situação do lote para deserto ou 
fracassado mediante justificativa a ser impressa na ata do pregão sem a 
necessidade de redigitação; 

 Permitir ao final do pregão que seja feito readequação da proposta 
vencedora de forma manual pelo usuário do sistema ou de forma 
automática (levando-se como parâmetro a propostas inicial e o percentual 
de economicidade auferido); 

 Permitir a emissão da ata do pregão com todo o histórico individualizado 
por lotes, da fase de lances, preferência de microempresas, negociação, 
habilitação e resultado, com texto modificável conforme ocorrência do 
certame; 

 Permitir cadastro de textos padrões para serem utilizados na montagem da 
ata do pregão, de forma a possibilitar sua edição de acordo com ocorrências 
do certame, evitando redigitação; 

 Permitir registro do histórico da ata do pregão gerado pelo sistema, 
evitando redigitação dos textos caso necessite fazer reimpressão do 
relatório; 

 Permitir registro de intenção de recurso proveniente de fornecedores 
participantes para que seja impresso na ata do pregão evitando redigitação; 



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

 Emitir relatório com os lotes vencidos por fornecedor, com indicação do 
percentual de economicidade obtido em cada lote/item; 

 Apresentar documento informativo com passo a passo de um processo 
inteiro de pregão presencial, desde a montagem de lote, credenciamento 
dos fornecedores, inserção de propostas, passando pela fase de lances e 
julgamentos das propostas, e finalizando na ata final de julgamento; 

 Permitir que depois de finalizado pregão que sejam importados 
automaticamente para sistema de licitações os fornecedores ganhadores 
com seus respectivos lotes conforme definido no pregão, evitando 
redigitação: descrição dos itens, unidade de medida, quantidade e valores; 

 Permitir que seja feito pregão com julgamento dos lances com maior 
desconto; 

 Permitir o cadastro de processos de alienação de bens (leilão); 
 Permitir cadastro de processos de adesão a Registro de Preço; 
 Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos às 

licitações, adesões a registro de preços, dispensas e inexigibilidades; 
 Permitir cadastro de Atas de Registro de preços oriundos de processos 

licitatórios com seguintes dados: número, ano, data de vigência; 
 Sistema deve inserir na Ata de Registro de Preço de forma automática os 

fornecedores, descritivo dos itens, quantidade e valores, de modo a evitar a 
redundância e a discrepância de informações; 

 Permitir cadastro de contratos oriundos de processos licitatórios que 
contenha no mínimo o número do contrato, objeto, regime ou forma de 
execução, valor contratual, data de vigência do contrato; 

 Sistema deve inserir no contrato de forma automática o descritivo dos itens, 
quantidade, valores e recursos orçamentários, de modo a evitar a 
redundância e a discrepância de informações; 

 Permitir cadastro de aditivos e apostilamentos contratuais para fins de 
acréscimos de quantitativos, reequilíbrios econômico-financeiros, reajustes 
ou prorrogação contratual (prazo de vigência); 

 Permitir registro das rescisões do contrato indicando data e motivo; 
 Permitir geração de relatório de extrato de contrato com no mínimo as 

seguintes informações:  
o Dados do órgão ou entidade contratante; 
o Dados do contratado, objeto contratado, valor do contrato e data de 

vigência; 
 Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos 

aos contratos, aditivos e apostilamentos; 
 Possuir controle dos saldos de todos os itens do processo de forma 

individualizada por dotação orçamentária; 
 Possuir integração com sistema de contabilidade para solicitação de 

empenho (SE), trazendo em seu corpo automaticamente as informações 
descritas no processo licitatório, tais como a descrição do produto 
especificada no edital, a quantidade, os valores e a marca do produto 
informada na proposta pelo vencedor do certame; 
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 Possuir integração com sistema de contabilidade para solicitação de 
anulação parcial ou total de empenhos; 

 Não permitir solicitar empenho acima do saldo de cada item por dotação 
orçamentária; 

 Permitir solicitar autorização de fornecimento de itens ou de execução de 
serviço apenas de solicitações que estejam empenhadas, trazendo em seu 
corpo automaticamente as informações descritas no processo licitatório, 
tais como a descrição do produto especificada no edital, a quantidade, os 
valores e a marca do produto informada na proposta pelo vencedor do 
certame; 

 Permitir cancelar parcial ou total o saldo das autorizações de fornecimento 
de itens ou de execução de serviços; 

 Permitir à vinculação das autorizações de fornecimento de itens ou 
execução de serviços as notas fiscais; 

 Permitir integração totalmente com o sistema de almoxarifado, no qual 
todas as tabelas comuns aos dois sistemas sejam únicas, de modo a evitar a 
redundância e a distorção de informações; 

 Controlar saldo de solicitações empenhadas que passaram em Restos a 
Pagar, bem como permitir gerar autorizações de fornecimento; 

 Possuir consulta para verificar se existe processo, contrato ou Ata de 
registro de preço para determinado item, bem como o valor deste e seus 
saldos a empenhar ou a autorizar entrega; 

 Possuir rastreamento demonstrando em que etapas se encontram as 
solicitações de compras e cotações realizadas; 

 Permitir cadastro simplificado de compras diretas, com integrações das 
compras com sistema de contabilidade, bem como controle dos pedidos 
empenhados; 

 Permitir geração de relatório das compras empenhadas no período; 
 Permitir geração de relatório das compras adquiridas no período; 

 
MÓDULO DE CONTROLE DE FROTA: 
 

 Possuir tabelas parametrizáveis de marcas, modelos, categorias, tipos, 
combustíveis, infrações e classificações das mesmas; 

 Possibilitar o cadastro de motoristas, importando os mesmos do cadastro 
de geral do sistema, que deve compartilhar as informações com os demais 
módulos; 

 Possibilitar o cadastro de Oficinas e Postos de Combustíveis, importando os 
mesmos do cadastro de geral do sistema, que deve compartilhar as 
informações com os demais módulos; 

 Possuir rotina de cadastramento da documentação do veículo ou demais 
equipamentos, com, no mínimo, os seguintes itens: 

o Número do chassi; 
o Classificação da CNH necessária para dirigir o veículo; 
o Ano de fabricação e modelo, placa, cor; 
o Referência ao setor ao qual o veículo está vinculado; 
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o Data de aquisição do veículo; 
o Capacidade do tanque; 
o Hodômetro inicial; 
o Mês de referência ao licenciamento e do seguro obrigatório; 

 
 Possuir rotina de controle de multas onde devem ser informados, no 

mínimo, os seguintes itens: 
o Código da infração 
o Status da infração 
o Veículo/máquina envolvido no delito; 
o Motorista responsável pelo delito e CNH; 
o Valores 
o Local, data e hora do delito; 

 
 Possibilitar cadastro de ordem de abastecimento, com no mínimo, os 

seguintes itens: 
o Data da ordem de abastecimento; 
o Combustível a ser utilizado no abastecimento; 
o Nome do posto de combustível; 
o Quantidade ou valor do combustível a ser abastecido; 
o Nome do motorista do veículo; 
o Nome do responsável pela autorização da ordem de abastecimento 

 
 Possuir rotina de controle de abastecimentos, com no mínimo, os seguintes 

itens: 
o Número do documento e/ou número da nota fiscal do 

abastecimento; 
o Data e hora do abastecimento; 
o Combustível utilizado no abastecimento; 
o Valor do combustível abastecido e valor total do abastecimento; 
o Hodômetro do veículo abastecido; 

 
 Possuir cadastro de solicitações de serviços, com no mínimo, os seguintes 

itens: 
o Data da solicitação de serviço; 
o Nome do responsável pelo veículo ou equipamento; 
o Descrição do veículo ou equipamento; 
o Tipo de serviço a ser realizado; 
o Identificação do local ou oficina onde será prestado o serviço. 

 
 Possuir cadastro de manutenção de veículos e equipamentos, com no 

mínimo, os seguintes itens: 
o Data da manutenção; 
o Identificação do veículo ou equipamento; 
o Nome do responsável pelo veículo ou equipamento; 
o Valores dos serviços ou das peças utilizadas; 
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o Hodômetro inicial e final 
o Identificação do local ou oficina que prestou o serviço 

 
 Possuir rotina de controle de deslocamento dos veículos onde devem ser 

informados, no mínimo: motorista, veículo, data da saída e chegada, 
percurso utilizado, solicitante, tipo de viagem, passageiros; 

 Controlar o número do hodômetro dos veículos tanto no abastecimento 
quanto na manutenção, não permitindo cadastro fora da ordem cronológica 
e sequencial do hodômetro; 

 Possuir rotinas parametrizáveis que emitam avisos acerca de: proximidade 
de troca de pneus, revisões, troca de óleo, vencimento da CNH; 

 Permitir o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas como prestadores 
de serviços; 

 Possuir rotina de cadastramento de passageiros onde os mesmos podem 
ser importados do cadastro de pessoas físicas e jurídicas; 

 Possuir relatório dos veículos e equipamentos cadastrados no sistema; 
 Possuir relatório ou planilha de anotação/acompanhamento de 

abastecimentos; 
 Possuir relatório ou planilha de anotação/acompanhamento de 

manutenções; 
 Geração dos arquivos de Acompanhamento Mensal para SICOM relativos 

aos cadastros e baixas de veículos e equipamentos, gastos com 
abastecimentos e manutenções da frota. 

 
MÓDULO DE ALMOXARIFADO: 
 

 Este sistema deverá ter por objetivo o gerenciamento dos bens e produtos 
em estoque, devendo ainda haver a sua integração e comunicação com os 
sistemas de compras/licitações e contabilidade; 

 Permitir o cadastro dos itens em almoxarifados; 
 Permitir o cadastramento de unidades de medida, grupos e subgrupos das 

mercadorias; 
 Possuir cadastro único dos itens de materiais, integrando aos módulos de 

Compras e Licitação, Contabilidade e Frotas; 
 Permitir o cadastramento de unidades de almoxarifado e seus respectivos 

centros de consumo, possibilitando a definição do responsável por cada 
unidade cadastrada; 

 Permitir definição de acesso dos usuários aos almoxarifados que lhes sejam 
pertinentes; 

 Permitir que o fornecimento de materiais de consumo seja realizado 
através de requisições, e que estas sejam autorizadas on-line por 
responsáveis, visando um melhor controle de saídas de mercadorias; 

 Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição de material exista a 
possibilidade de se informar cada item requisitado, a especificação de cada 
item, o local de entrega da requisição, o nome do requerente, o nome do 
responsável pela aprovação da requisição, o centro de consumo de origem 
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do requerente e a justificativa da requisição, possibilitando no momento da 
autorização desta requisição uma visão mais ampla da necessidade do 
usuário; 

 Permitir a autorização ou veto, das requisições realizadas, pelo usuário 
responsável. Para avaliação do mesmo, no momento da autorização, 
deverão estar disponíveis as seguintes informações: nome do requerente, 
origem da requisição, justificativa para a requisição, data da requisição, 
itens e quantidades requisitados e saldos da mercadoria em estoque; 

 Permitir que o(s) almoxarife(s) tenha(m) ao seu alcance um 
monitoramento de todas as requisições autorizadas, para proceder (em) o 
atendimento das mesmas; 

 Permitir que no monitoramento de requisições autorizadas sejam 
visualizados no mínimo: os itens requeridos (com quantidade requerida), o 
nome do requerente, a data da requisição, a data de autorização, o nome do 
responsável pela autorização e o local de entrega; 

 Permitir o cadastro de notas fiscais, integrando automaticamente este 
cadastro ao sistema de contabilidade para promover a sua liquidação, de 
modo a evitar a redundância e a distorção de informações; 

 Validar o cadastro de notas fiscais evitando cadastros de informações 
idênticas; 

 Possibilitar o uso de código de barra para cadastro de notas fiscais 
eletrônicas; 

 Apresentar alerta quando da exclusão de notas fiscais com movimentação 
no almoxarifado ou no sistema de contabilidade; 

 Permitir a entrada total ou parcial de mercadorias a partir de notas fiscais; 
 Permitir que, nos casos de entrada (s) parcial (is) de notas fiscais, os saldos 

remanescentes permaneçam pendentes para entradas futuras; 
 Permitir que as entradas de mercadorias possibilitem a digitação e 

armazenamento de lote da mercadoria e a data de validade de cada item; 
 Permitir que nas saídas de mercadorias possibilitem que o usuário 

selecione o lote da mercadoria desejada. 
 Assegurar controle de estoque individualizado por almoxarifado, com base 

no preço médio, conforme artigo 106, inciso III da Lei n° 4.320/64; 
 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes 

nos diversos almoxarifados; 
 Manter e disponibilizar em consultas ou relatórios, informações históricas 

relativas à movimentação do estoque de cada material, de forma analítica; 
 Possibilitar movimentações de entrada e saída por empréstimos e suas 

respectivas devoluções; 
 Possibilitar entrada de materiais recebidos em doação; 
 Possibilitar entrada de materiais com consumo imediato; 
 Possibilitar saída de materiais decorrentes de perda ou roubo; 
 Possibilitar lançamento de estorno de entrada e saída; 
 Possibilitar análise de consumo mensal de itens por almoxarifado; 
 Permitir bloqueio da movimentação (entrada e saída) de determinado 

período; 
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 Permitir a movimentação em diversos almoxarifados do responsável geral; 
 Possibilitar lançamentos de transferências de materiais entre 

almoxarifados; 
 Possuir lançamento de conversão de unidade de medidas dos materiais, de 

forma a atender melhor às necessidades do almoxarife diante da sua real 
demanda de consumo, proporcionando maior controle dos saldos de cada 
material; 

 Permitir impressão de relatório do lançamento de entradas e saídas; 
 Permitir emissão de relatório físico-financeiro (apresentando quantidade e 

valor no mesmo relatório) de forma individualizada por almoxarifado ou 
unificada; 

 Permitir emissão de relatório para conferência de estoque; 
 Permitir emissão de relatório de materiais que possui lotes, apresentando 

descrição do lote, data de fabricação e validade; 
 Possuir consulta de materiais com seus respectivos saldos por 

almoxarifado, e caso controle lote a apresentação deste saldo 
individualizado por lote; 

 
 

(local), ______ de _____________ de 2022. 
 

Assinatura 
Representante Legal da Empresa 
 
 
Carimbo do CNPJ 
 
 
 

Validade da proposta: __________________ 
Condições de pagamento:________________ 
Prazo de entrega:_______________________ 
Dados bancários: 
Banco: _________________ Agência: _______________ Conta-Corrente: _______________ 
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ANEXO III 
PROCURAÇÃO 

 
 
 

Pelo presente instrumento ___________________________________Empresa estabelecida em 
_______________________________________, à Rua/ praça 
________________________________________, com ato consecutivo (e/ou última alteração) 
registrado(s) sob nº ______________________, no(a) ________________________, por seu 
representante legal adiante assinado, Senhor _____________________________, 
(nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, identidade, CPF) nomeia e 
constitui seu procurador ___________________, (nacionalidade, estado civil, profissão, 
endereço, identidade, CPF), outorgando-lhe poderes “ad extra judicia” para fim 
específico de representação da citada outorgante, durante o processamento de 
procedimento licitatório instaurado sob modalidade de Pregão Presencial pelo 
Município de Guarani- MG, no termos das respectivas condições constantes do 
Edital nº PREG 024/2022, PRC 043/2022, podendo o referido procurador 
encaminhar e/ou apresentar documentos de habilitação e ou propostas, impugnar 
proposta, dar lances, assinar atas, interpor e subscrever recursos administrativos, 
firmar quaisquer documentos pertinentes à sobredita licitação, enfim, praticar 
todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente 
mandato, dando-se tudo por bom, firme e valioso. 
 
 
Local, data. 
 
 
ASSINATURA 
(FIRMA RECONHECIDA DO OUTORGANTE) 
(DOCUMENTO DEVIDAMENTE AUTENTICADO) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO 

 
 
 
 
 DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivo que 
obstaculizem a habilitação no PREG 024/2022, PRC 043/2022, referentes à 
empresa ______________________, CNPJ _________, com sede na _______________. 
 
 
 
 
Guarani, MG, ________ de ________________ de  2022. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Ass. Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: emitir em papel que identifique a empresa participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
........................., inscrito no CNPJ nº ........., por intermédio de seu representante legal  o 
(a) Sr (a) ..................., portador(a)  da Carteira de Identidade nº .............. e do CPF nº 
............., DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  ( ) 
                           
 
...................................................................... 
(data) 
 
 
.................................................................................... 
(representante legal). 
 
OBS: em caso afirmativo, assinar a ressalva acima. 
 
 
 
 
 
 
 
Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
 
  



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE PLENAMENTE AO EDITAL 
(Modelo) 

 
 
 
 

                Nós, da empresa, ___________________________, CNPJ nº _________________, 
localizada __________________________________, na Cidade de ___________________, afirmamos 
de que estamos cientes de todos os termos do Edital PREG 024/2022, PRC 
043/2022, do Município de Guarani, e ainda, que cumprimos a todas as exigências 
contidas no mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração é um dos documentos de credenciamento da empresa, 
ou seja, deverá vir externa aos envelopes. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

Processo nº. PRC 043/2022 – Pregão Presencial nº. 024/2022 
 
 
 
                                    A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_________________, por seu representante legal o Sr. (a) _______________________________, 
portador da cédula de identidade nº________________ e do CPF nº _________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da 
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os requisitos  
legais para qualificação como .......................................................... (Incluir a condição da 
empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não 
está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 
 
 
 
 Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 Local e Data  
 
 
 
 Nome e assinatura da Licitante 
 
 
Obs.: Esta declaração é um dos documentos de credenciamento da empresa, 
ou seja, deverá vir externa aos envelopes. 
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ANEXO VIII 
MODELO DE ATESTADO QUANTO AO SOFTWARE ATESTADO 

 
 

A empresa , inscrita no CNPJ o no , por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr (a)  , portador da Carteira de Identidade no e do CPF no  ,  
ATESTA  que  é a proprietária/desenvolvedora do(s) software(s) para o 
desenvolvimento dos trabalhos nas áreas de orçamento, contabilidade, tesouraria,  
execução orçamentária, patrimônio, folha de pagamento, compras, licitações e 
contratos, almoxarifado, controle de frota, controle interno e transparência 
pública, possuindo os poderes legais necessários ao perfeito e regular atendimento 
às exigências desta licitação. 
 
Atestamos, ainda, que assumimos o compromisso de realizar as atualizações e 
adequações necessárias à perfeita execução do software e à manutenção de sua 
funcionalidade e atendimento às normas e regulamentos pertinentes. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
[Nome da empresa licitante] 
[Nome, cargo e assinatura do representante legal, previsto no contrato social] 
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ANEXO IX  
MODELO DE RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO 

 

Proponente:    

CNPJ:    

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo 
relacionado, todos profissionais habilitados e ativos, com o compromisso de 
utilizá-lo na execução dos serviços de consultoria e assessoria em Administração 
Pública, durante o tempo que vigorar o contrato, caso nossa empresa sagre-se 
vencedora do presente certame: 
 

 
Obs.: Na segunda coluna deve-se identificar o vínculo de cada profissional com a 
empresa proponente (sócio, empregado ou associado). Na quarta coluna devem-se 
indicar as áreas de maior afinidade e especialidade de cada profissional (ex., 
licitações, etc.). 
 
Identificação do Responsável Técnico Principal: 
Responsável principal pela realização de visitas técnicas à Prefeitura. 
Nome:  Vínculo com o proponente:   
Formação:    Tempo de exercício da profissão:     Tempo de 
experiência com o Poder Público:      Inscrição Profissional:    
 
 
 
Local e data. 
 
 
[Nome da empresa licitante] 
[Nome, cargo e assinatura do representante legal, previsto no contrato social] 
 

 

 
 
 
 

Nome do 
Profissional 

Vínculo 
Inscrição 

Profissional 
Especialidades 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

 
 
Eu,  [Nome do profissional], [nacionalidade], [estado civil], profissão inscrito na 
  sob o nº , CPF nº , na qualidade de [vínculo] do escritório, CNPJ nº, [e de 
responsável técnico da mesma empresa perante este órgão no caso de vitória na 
presente licitação], declaro que estou em  pleno exercício da profissão de  
 , encontrando-me totalmente  regular perante a  (entidade profissional), não 
estando cumprindo nenhuma penalidade disciplinar e não possuindo nenhum 
débito ou pendência com a referida entidade que me impeça o exercício da 
profissão, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data 
 

 

(Assinatura, nome completo do profissional e nº inscrição profissional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

ANEXO XI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
        Nº ...../2022 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE 
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
GUARANI E A 
EMPRESA______________________, SOB 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

                                                                                                                             

Contrato que celebram entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, 
portador do CNPJ sob nº 18.338.160/0001-00, com sede a Praça Antônio Carlos, nº 
10, Bairro Centro, Cidade de Guarani, Estado de Minas Gerais, representado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELLOTTI, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado como CONTRATADA, a 
empresa ______________, inscrita no CNPJ sob o n.º _______________, com sede à 
___________________, nº ________, bairro ____________, na cidade de _____________, Estado de 
____________, CEP: _____________, neste ato representada pelo SR (A). ______________________ 
devidamente inscrito (a) no CPF sob o nº ________________, com fundamento no 
Pregão Presencial nº 024/2022, Processo Licitatório nº 043/2022, têm entre si 
justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO: 
 
1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa habilitada para 
prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e suporte técnico 
contábil, compreendendo atividades de assessoria contábil e financeira, 
acompanhamento e avaliação das práticas contábeis referentes aos registros 
orçamentários, financeiros e patrimoniais do processo de planejamento e gestão 
fiscal, e incluindo a cessão de uso e instalação sistema informatizado com 
plataforma web e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas para 
desenvolvimento dos trabalhos nas áreas de: contabilidade pública; tesouraria; 
orçamento; patrimônio; compras, licitações e contratos; almoxarifado; controle de 
frota; controle interno e transparência pública, serviços estes a serem executados 
conforme detalhamento que integra o presente edital.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 
 
2.1. O valor do presente Contrato será de R$ ________________ 
(_________________________). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: 
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3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de 
liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).  
 
3.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos 
critérios de recebimento previstos no edital.  

 
3.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do 
favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada;  

 
3.4. Juntamente com a nota fiscal, que deverá ser emitida em 02 VIAS, a contratada 
deverá apresentar as documentações relativas às Certidões Negativas de Débito de 
acordo com o art. 29 da Lei de Licitações n.º 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:  
 
4.1. O prazo de Vigência do presente contrato é até 12 meses, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES:  
 
5.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

 
5.1.1. Indicar o(s) servidor(es) que acompanhará(ão) o desenvolvimento dos 
trabalhos, com a definição de sua competência.  

 
5.1.2. Autorizar o acesso da Contratada às unidades administrativas da Prefeitura 
de Guarani para a coleta dos dados e informações necessários ao desenvolvimento 
dos trabalhos.  

 
5.1.3. Acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pela Contratada, 
considerando o prazo de execução indicado no contrato.  

 
5.1.4. Conferir se o serviço executado e entregue está de acordo com o inicialmente 
proposto, embora a contratada seja o único e exclusivo responsável pela execução 
dos serviços nas condições especificadas.  

 
5.1.5. Providenciar os pagamentos à Contratada de acordo com o estabelecido no 
contrato.  

 
5.1.6. Comunicar a contratada qualquer irregularidade na execução dos serviços e 
interromper imediatamente a execução, se for o caso.  

 
5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
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5.2.1. Prestar os serviços indicados de forma satisfatória aos interesses da 
CONTRATANTE, obedecidas todas as especificações constantes deste Termo de 
Referência.  

 
5.2.2. Encaminhar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, relatório 
circunstanciado e atualizado da execução dos serviços.  

 
5.2.3. Não ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, o instrumento de 
contrato, sem o prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE, ressalvado o 
direito de contratar técnicos e/ou especialistas, pessoas físicas ou jurídicas, para 
otimização dos serviços contratados e rápido alcance dos objetivos definidos na 
contratação.  

 
5.2.4. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários, securitários e outros advindos da prestação dos serviços, de forma 
a eximir a CONTRATANTE de quaisquer ônus e responsabilidades.  

 
5.2.5. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou 
indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 
inclusive por atos praticados por seus empregados ou contratados, ficando, assim, 
afastada qualquer responsabilidade da CONTRATANTE.  

 
5.2.6. Executar os serviços dentro das condições estabelecidas e respeitando os 
prazos fixados.  

 
5.2.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e 
regularidade fiscal exigidas na licitação.  

 
5.2.8. Manter sigilo sobre as informações trocadas e geradas durante a execução 
das atividades contratadas, não revelando e nem transmitindo, direta ou 
indiretamente, as informações trocadas a terceiros, que não estejam envolvidos no 
desenvolvimento do objeto contratual.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA SUB ROGAÇÃO: 
 
6.1. A CONTRATADA não poderá sub-rogar ou subempreitar no todo ou em 
parte, o presente Contrato ou serviços a que ele se refere, sem prévia autorização 
por escrito do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de autorização prevista nesta Cláusula, nenhum 
vínculo existirá entre o CONTRATANTE e a sub-rogada ou subempreiteira, 
continuando a CONTRATADA responsável plenamente pelos encargos aqui 
assumidos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:  



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000 

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 

 

 

 
7.1. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, 
independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por 
qualquer ato omisso que implique descumprimento de quaisquer Cláusulas, por 
parte da CONTRATADA, de acordo com os preceitos legais da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA:  
 
8.1. A CONTRATADA arcará com o ônus da multa decorrente do não 
cumprimento do objeto descrito no presente contrato administrativo, de acordo 
com as obrigações legais regulamentares e contratuais. Estando ainda, sujeito às 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 
 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o Município de 
Guarani poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 
seguintes sanções: 
 
9.1.1. Advertência; 
 
9.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de fornecimento, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente; 
 
9.1.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no 
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
 
9.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
9.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o Município de 
Guarani pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 
 
9.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública do 
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
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até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: 

 
9.3.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
 
9.3.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 
9.3.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
9.3.4. Fizer declaração falsa; 
 
9.3.5. Cometer fraude fiscal; 

 
9.3.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DESPESA:  
 
10.1. A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
3.3.90.35.00.2.02.01.04.122.0003.2.0011 – FONTE: 00.01.00 - MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R.H. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:  
 
11.1. Elegem as partes o Foro da Comarca de Guarani/ MG, para dirimir qualquer 
ação oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
11.2. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, 
lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, valor e forma, que vão assinados pelas 
partes e 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza efeitos 
jurídicos e legais. 
 

 
Guarani – MG, ____ de __________ de 2022. 

 
 

_______________________________________ 
MUNICÍPIO DE GUARANI/MG 

Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
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___________________________________ 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:_______________________________                                                  
Assinatura:__________________________ 

Nome:_________________________________  
Assinatura:____________________________                                          

CPF:__________________________________                                CPF:___________________________________                                                   
 
 
ASSESSORIA JURÍDICA: 
 
 Atendendo às determinações contidas na Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, bem como a Lei Federal n.º 10.520/2002, declaro estar de acordo com o 
presente Contrato. 
 
 
 

___________________________________________ 
Ricardo Oliveira Zanella 

Assessor Jurídico – OAB/MG Nº 92.615 
 
 
 


