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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN 

PROCESSO N° 1.580/2014 
SETOR Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLAN 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  Lei Municipal nº 4.356 de 07 de 
fevereiro de 2013, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e 
Lei Complementar nº 119 de 07 de fevereiro de 2013, bem como os 
Decretos Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 4.342 todos de 04 de junho 
de 2013. 

OBJETO: Pregão Presencial para Registro de Preços tendo por objeto a Contratação de 
Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Sistema 
Integrado de Gestão Pública, para atendimento aos diversos órgãos da 
Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Aracaju, 
compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de 
dados, a integração com sistemas vigentes, eventuais customizações e 
desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de 
pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados + 
acesso), de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus 
anexos.  
Comporão o Sistema Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: 
Tributação Municipal, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Procuradoria 
(Controle de Processos, Sentenças Judiciais e Precatórios), Gestão de 
Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Administração de Materiais 
(Almoxarifado), Compras, Licitações e Contratos, Cadastro de Convênios, 
Administração de Patrimônio, Controle de Frota, Orçamento e Contabilidade, 
Tesouraria e Portal da Transparência. 

  
  

 

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/03/2014 as 10:00 hs. (horário de Brasília). 

LOCAL: SEPLAN - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-
270 – Aracaju/SE.- Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento - SEPLAN – (0xx79) 3218-7945 
 
- www.aracaju.se.gov.br  
- www.licitacoes-e.com.br 
- sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

- Endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 –
Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLAN. 
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EDITAL 

PROCESSO Nº 1.580/2014 

Pregão Presencial nº 003/2014. 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – A Municipal do Planejamento e Orçamento e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 004/2013 de 25 
de Abril de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados 
anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM.  

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Presencial tem por objeto a Registro de Preços tendo por objeto a Contratação de 
Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, para 
atendimento aos diversos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Aracaju, 
compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração com sistemas 
vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de 
pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados + acesso). Comporão o Sistema 
Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: Tributação Municipal, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, 
Procuradoria (Controle de Processos, Sentenças Judiciais e Precatórios), Gestão de Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento, Administração de Materiais (Almoxarifado), Compras, Licitações e Contratos, Cadastro 
de Convênios, Administração de Patrimônio, Controle de Frota, Orçamento e Contabilidade, Tesouraria e 
Portal da Transparência, conforme especificações técnicas constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2 – O Sistema de Registro de Preços tem por finalidade o registro formal de preços, fornecedores, unidades 
participantes e condições de execução do objeto, aplicáveis a futuras contratações decorrentes da Ata de 
Registro de preços. 

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Estadual a firmar as contratações 
que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição de um ou mais itens, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4.º 
do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.  

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta das respectivas dotações 
orçamentárias dos órgãos e das entidades que a ele aderirem mediante Termo de Anuência específico. 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1 – Os licitantes deverão formalizar e encaminhar suas consultas através de expediente à Central de 
Compras e Licitações/CCL/SEPLAN ou por meio eletrônico através do email: 
sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br.  
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4.2 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, 
o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 

5 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
  
5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, dirigindo a 
impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 Conjunto Costa e Silva 
– CEP: 49.075-270 – Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLAN, das 08:00 às 
12:00/15:00 às 17:00 horas. 
  

5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação ou de solicitar esclarecimentos perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
recebimento das propostas. 

 
6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital 
e seus anexos. 

6.2 – Estarão, entretanto, impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.2.1 – Empresas que estejam constituídas sob qualquer  forma de consórcio; 

6.2.2 - Empresas que estejam impedidas de participar de licitações públicas em virtude de penalidade 
administrativa imposta pelo Município de Aracaju; 

 6.2.3 - Empresas que sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera da Administração Pública; 

 6.2.4 - Empresas que estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou 
liquidação. 

 6.2.5 - Empresas que isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto 
básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 

            6.2.6 – Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com o 
Município de Aracaju, em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 
de junho de 1993. 

6.2.7 – Entidades que não possam ceder mão de obra em regime de subordinação previsto no art. 3º da 
Consolidação das Leis do Trabalho e, conseqüentemente, não possam assegurar aos trabalhadores prestadores 
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de serviços todos os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários estabelecidos no art. 7º da Constituição 
Federal. 

 
7 - DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1. No dia, horário e local fixado no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os 
documentos necessários ao credenciamento. 
 
7.2. A licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação 
de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
             7.2.1 Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, sócio ou equivalente, deve apresentar, no 
ato de credenciamento, sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, cópia do Estatuto ou do Contrato 
Social, para comprovação da sua representação. 
 

7.2.2 Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de 
procuração, e os documentos do subitem anterior. 
 
7.3. - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte 
documentação: 
  
I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  
 
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
 
 b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.  
 
II - Empresas NÃO optante pelo Sistema Simples de Tributação:  
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;  
 
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de 
entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;  
 
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
 
d) cópia do contrato social e suas alterações;  
 
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.  
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7.4 - Os documentos exigidos no ato do credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a 
ser autenticada por servidor habilitado da Central de Compras e Licitações, mediante conferência com os 
originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

7.5 - As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem os documentos referidos no 
subitem 7.3, conforme o caso não poderá ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou 
praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de 
Preços (envelope 1). 

7.6 - A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação devendo a 
mesma ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 

7.7. - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa 

 
8 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos. 
 
8.2. O representante legal da empresa licitante deverá apresentar os envelopes “Proposta de Preços” e 
“Documentos de Habilitação” até o dia, horário e local já fixados neste edital. 
 
8.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo na parte externa e frontal as seguintes 
informações: 

 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL No 003/2014 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 

 
8.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo na parte externa e frontal as 
seguintes informações: 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL No 003/2014 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 

 
8.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 – Proposta de Preços – e, uma vez encerrada a sessão de lances 
verbais e definida a licitante de menor preço, será aberto o Envelope 02 - Documentos de Habilitação. 
   
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado (constando endereço, telefones, CNPJ) 
da Empresa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
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sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, numerada e rubricada em todas as 
folhas, assinada na última folha pelo representante legal da licitante. 
 
9.2. Na Proposta de Preços deverá constar: 
 
a) razão social da licitante, nº do CNPJ, endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta corrente, 
agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail); 

 
b) a descrição clara e sucinta do objeto da licitação, em conformidade com as especificações contidas no 
Anexo I – Termo de Referência. 
 
c) As propostas apresentadas deverão constar valores módulo a módulo, individualizados e ao final o valor 
global, conforme descrito no Projeto Básico 
 
9.3. Na proposta apresentada deverão estar inclusos, ficando sob responsabilidade da licitante, todos os custos 
e despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, custos 
administrativos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
9.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados que não tenham causado a desclassificação da licitação por caracterizar preço inexeqüível no 
julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto a ser contratado ser entregue sem ônus adicionais. 
 
9.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e 
de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
 
9.6. Nos valores propostos, que serão de inteira responsabilidade da licitante, ocorrendo discrepância entre 
unitário e total, prevalecerão os primeiros, e entre os em algarismos e por extenso, serão considerados estes 
últimos; 
 
9.7. A validade das propostas será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. Para julgamento e classificação das propostas, na sessão pública, será adotado o critério de menor preço 

por ITEM. 

 
11 - DO PROCEDIMENTO 
 
11.1. Após o credenciamento, os interessados entregarão os envelopes 01 e 02 ao pregoeiro e equipe de apoio, 

procedendo-se a imediata abertura do envelope 01 e a verificação da conformidade das propostas com os 

requisitos estabelecidos em Edital. 

11.2. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 
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Anexos, a proposta será desclassificada. 
 
11.3. Os detentores da proposta de menor preço e daquelas cujo valor não exceda a 10% (dez por cento) do 
menor preço serão convocados para a fase de oferta de lances. 

11.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas 
no subitem anterior, o Pregoeiro convocará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 

11.5. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) proponentes, o 
certame transcorrerá normalmente com dois licitantes na fase de lances. Caso haja o comparecimento de 01 
(um) único interessado ou uma só proposta admitida, o pregoeiro dará continuidade ao procedimento, sem a 
realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da 
proposta, à habilitação, à negociação do desconto ofertado e à adjudicação. 

 
11.6. Aos licitantes classificados conforme subitem, 11.3 ou 11.4, será dada oportunidade para disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes no que diz respeito ao valor, através dos seus 
representantes legais. 
 
11.7. O pregoeiro convocará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar 
lances verbais, a partir da proposta classificada com menor valor e as demais, em ordem decrescente de valor. 
 
11.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante na sua proposta 
original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas. 
 
11.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o 
valor estimado para contratação. 
 
11.10. Encerrada a fase de lances verbais, o pregoeiro ordenará as propostas pela seqüência crescente de 
preços, considerando também os lances de desempate previstos no item 13.0 e seguintes deste Edital que 
porventura ocorram. 
 
11.11. Ordenadas as propostas, o pregoeiro concederá um prazo de 30 (trinta) minutos para que todos os 
licitantes procedam a readequação dos preços e/ou das planilhas de custos, no que couber, aos novos valores 
ofertados. As propostas readequadas serão entregues o pregoeiro ao final do prazo. 
 

11.11.1. Com o objetivo de dar cumprimento ao prazo acima enunciado, as licitantes poderão trazer 
arquivo contendo suas propostas pré-formatadas, sendo permitida, estritamente, nessa etapa, a utilização de 
pen-drive, notebook e/ou outros meios de tecnologia da informação. 
 
11.12. O prazo de 30 (trinta) minutos poderá ser prorrogado pelo pregoeiro. 
 
11.13. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e aos valores apresentados na proposta 
classificada em primeiro lugar, após a readequação prevista no item 11.11, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.14. Constatado o atendimento da proposta de preços e da planilha de custos, o pregoeiro procederá à abertura 
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do envelope contendo os documentos de habilitação da licitante, para confirmação de suas condições 
habilitatórias, com base na documentação solicitada no edital. 
 
11.15. Verificado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto deste edital e seus anexos, pelo Pregoeiro, desde que, não haja intenção motivada de 
recurso. 
 
11.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a habilitação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto. 
 
11.17. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente declarado vencedor para que seja obtido 
preço menor. 
 
11.18. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, e as licitantes 
classificadas não ofertarem lances, persistindo a igualdade de preços, será adotado o critério de desempate por 
sorteio, na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93, na própria sessão. 
 
11.19. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 
devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá 
constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 
 
11.20. Havendo relevante motivo, a sessão pública poderá ser suspensa pelo pregoeiro, que manterá sob sua 
guarda todos os documentos da licitação, inclusive os envelopes ainda lacrados, se houver, cabendo aos 
presentes rubricá-los. 

12.0 - DA HABILITAÇÃO: 

12.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 12.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

  12.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

12.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no 
órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 
administradores; 

12.1.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
9 
 

13.1.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 

12.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

12.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

12.1.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do 
interessado, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da apresentação 
da proposta, em se tratando de pessoa jurídica; 

12.1.2.3 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor do Foro da 
sede do interessado (pessoa jurídica). 

12.1.2.4 - A boa situação da empresa será comprovada através do índice que mede a 
solvência dos bancos, denominado índice de Basiléia, devendo ser comprovado o índice 
mínimo de 11%, de acordo com  a  seguinte  fórmula,  preferencialmente,  com  memória  de  
cálculo apresentada pelo licitante:  

IB=PR x 100 (PRE/fator F)  

Onde:   

IB= Índice de Basiléia ou Índice de Adequação de Capital;  

PR= Patrimônio de Referência;  

PRE= Patrimônio de Referência Exigido;  

Fator F= 0,11  

a) A relação entre Patrimônio de Referência (PR)  e  os  riscos  ponderados  -Patrimônio  
de Referência  Exigido  (PRE)  obedecem  à  regulamentação  em  vigor.  A relação 
mínima exigida é dada pelo fator F,  de  acordo  com  a  Resolução  do  CMN  n°  
3.490,  de  29  de agosto de 2007 e Circular do BC n° 3.360, de 12 de setembro de 
2007 e demais normas aplicáveis. 

b) A fórmula supra mencionada, deverá estar devidamente aplicada em memorial de 
cálculo, juntado ao balanço patrimonial, devidamente assinado por contador 
habilitado. 

12.2. - Registro Cadastral 

12.2.1 Mediante apresentação do competente Certificado de Registro Cadastral no 
Cadastro de Fornecedores do Município de Aracaju, atualizado e com os prazos de 
validade de todos os respectivos documentos e certidões em pleno vigor, os licitantes 
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poderão deixar de apresentar a documentação elencada pelas alíneas “a”, “b” retro, em 
substituição a essa documentação, na conformidade com o Art. 32, §§ 2º e 3º, da Lei 
Federal nº. 8.666/93, hipótese em que os licitantes obrigam-se a declarar, sob as penas da 
lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.  

 12.3 - Para Regularidade Fiscal: 

12.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 

12.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 

12.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de débito 
– CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

12.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

12.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

12.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 
2011. 

12.5 - Para Qualificação Técnica: 

12.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o 
serviços, pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

12.5.2 - Realização de visita técnica que deverá ser efetuada pelos licitantes a fim de obter o 

documento de comprovação de realização da visita, devendo as licitantes comparecer, em dia 

e hora marcada para a visita, junto à Diretoria de Informática da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento através dos seguintes meios: Telefone: (79) 3218.7839/ e-

mail:themys.tadeu@aracaju.se.gov.br; 

12.5.3 - O comprovante de realização da visita é documento obrigatório para a habilitação da 

licitante, e deve ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis antes do certame, o licitante 

interessado deverá, ao realizar a visita técnica, interar-se de todas as condições dos sistemas e 

equipamentos em uso pelo município, bem como as informações para migração de dados dos 

sistemas legados; 

12.5.4 - Não serão aceitas quaisquer argumentações posteriores que aleguem o 
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desconhecimento da estrutura vigente. 

12.6 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser 
autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras Centralizadas, mediante 
conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

12.6.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente. 

12.7 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 

12.8 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada 
a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo 
devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 

13.0 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

13.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas de que trata a 
Lei Complementar 123/2006 deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

 13.1.1 – Os licitantes deverão informar, juntamente com as propostas de preço iniciais, se for o caso, a 
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

13.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o pregoeiro verificará se a empresa detentora do 
menor preço declarou a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

13.1.3 – no caso em que a detentora do menor preço possuir a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte,conforme disposto no item 13.1, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os 
documentos de habilitação, na forma do item 12.0 e seguintes deste edital. 

13.1.4 – caso a detentora do lance ou proposta de menor valor não possua a condição de empresa de pequeno 
porte ou microempresa, o pregoeiro deverá verificar se há algum lance ou proposta ofertada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte no intervalo de até 10% (cinco por cento) superior em relação ao menor lance. 

13.1.5 – havendo lance ou proposta na situação descrita acima, considera-se o certame empatado, possuindo 
as microempresas ou empresas de pequeno porte preferência de contratação, conforme a lei complementar 
123/2006. 

13.1.6 – Havendo empate, na forma do item 13.1.5, o pregoeiro convocará os representantes das empresas de 
pequeno porte ou das microempresas para negociação de preços. 

 13.1.7 – O pregoeiro convocará nominalmente as micros e pequenas empresas enquadradas no item 
13.1.4 a apresentarem lances inferiores à menor proposta de preços ou lance ofertado na sessão eletrônica de 
disputa, observando a ordem de classificação. 
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 13.1.8 – A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar lance inferior ao menor lance 
ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro. 

 13.1.9 – Será concedido o prazo de 5 (cinco) minutos à cada microempresa ou empresa de pequeno 
porte enquadrada no item 13.1.4, observada a ordem de classificação, para a proposição de lances ou 
manifestação de desinteresse. 

 13.1.10 – Considera-se iniciado o prazo de 5 (cinco) minutos destinados ao licitante detentor da oferta 
de menor valor entre os enquadrados no item 13.1.4 a partir do ato formal de convocação pelo pregoeiro. 
Transcorrido o prazo de cinco minutos destinados ao detentor da oferta de menor valor, abre-se o prazo para o 
próximo classificado, após nova convocação expressa, e assim sucessivamente. 

 13.1.11 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 
preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do 
prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

 13.1.12 – O julgamento da habilitação das micro e pequenas empresas obedecerá aos critérios gerais 
definidos neste edital. 

 13.1.13 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às micro 
e pequenas empresas um prazo adicional de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, 
contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 2 (dois) dias úteis poderá ser 
prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo 
inicial. 

14 - DOS RECURSOS 
 
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
 
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

14.3 – O recurso contra decisão do pregoeiro somente tem efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 
objeto da contestação. 

14.4 – O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 
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14.5. Havendo recursos, o pregoeiro não fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor, apreciando as razões do recurso e submetendo o processo administrativo à autoridade 
competente para decidir, adjudicar e a homologar a licitação. 
 

14.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 
14.7. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede 
administrativa da SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
situada na cidade de Aracaju/SE. 

15.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não se 
realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Secretario Municipal do Planejamento e Orçamento a 
adjudicação do lote ao licitante declarado vencedor. 

15.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do lote ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

15.3 - A homologação é ato de competência do Secretário Municipal do Planejamento e Orçamento. 

16.0 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 - Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas em primeiro lugar em cada 
lote serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preço, que também conterá a assinatura do Secretário 
Municipal do Planejamento e Orçamento. 

 16.1.1 – Os convocados selecionados deverão providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preços 
em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis após convocação da Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento. 

 16.1.2 - O prazo para assinatura poderá ser prorrogado apenas uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo convocado durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificável aceito pela SEPLAN. 

 16.1.3 – A assinatura da Ata de Registro de Preços realizar-se-á na sede da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento - SEPLAN, na cidade de Aracaju, podendo a Administração determinar a 
realização de Sessão Pública específica para tal fim. 

 16.1.4 – Os fornecedores selecionados deverão indicar representantes, às suas expensas, com poderes 
específicos para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

16.2 – O fornecedor que não providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preço no prazo acima perderá o 
direito a ter seus preços registrados, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor. 
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16.3 - É facultado à SEPLAN, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 
condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, independentemente 
da aplicação das sanções prevista na legislação em vigor. 

 16.3.1 – As licitantes remanescentes deverão comprovar previamente toda a documentação de 
habilitação exigida no edital, para a assinatura da Ata. 

 16.3.2 – Caso o licitante remanescente não comprovar a habilitação, convocar-se-ão os demais, 
observada a ordem de classificação. 

17.0 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 – A Ata de Registro de Preços é o documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação com a Administração Pública Municipal, onde se registram os preços, 
fornecedores, unidades participantes e condições a serem praticadas. 

17.2 – A Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos e entidades do Município de Aracaju a firmar 
contratações, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação; sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de serviços em igualdade de condições. 

17.3 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

17.4 – O preço registrado e os respectivos fornecedores são divulgados no Diário Oficial do Município e 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

18.0 – DAS CONTRATAÇÕES 

18.1 - Após a publicação da Ata de Registro de Preços da SEPLAN no Diário Oficial do Município de 
Aracaju, poderão ser firmadas contratações dentro do prazo de validade do Registro. 

18.2 - As Contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços formalizar-se-ão mediante a assinatura de 
Instrumento - CONTRATO DE SERVIÇOS (Anexo IV) –, firmado entre as unidades participantes e os 
detentores do registro. 

18.2 - As cláusulas contratuais observarão as especificações do objeto e condições definidas na legislação 
vigente, neste edital e anexos, na Ata de registro de Preços, e nas propostas vencedoras, independentemente de 
transcrição. 

18.3 - As contratações pelo sistema de Registro de Preços podem ser formalizadas enquanto vigente a Ata de 
Registro de Preços. 

18.3.1 - O contrato firmado durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços produz efeitos 
até o total cumprimento das obrigações pelas partes, mesmo após o término da vigência da Ata. 

18.4 - Os preços contratados são irreajustáveis. 
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19.0 – DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO 

19.1 – A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com detalhamento contido no Projeto Básico, nas 
condições estipuladas neste edital e em seus anexos. 
 
19.2 O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 inciso II, “a” e “b” e art 15 § 8º da lei 8.666/93. 
 
19.4. A Nota Fiscal do serviço deverá ser emitida em conformidade com o indicado no anexo I do edital e da 
proposta do fornecedor. 
 
19.5. No caso de a entrega de produtos importar valor superior ao limite máximo estabelecido para o convite, 
previsto no art. 23, II, “a”, da Lei n.º 8.666/93, os produtos serão recebidos pela comissão a que alude o art. 
15, § 8.º, da Lei de Licitações. 
 
19.6. O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pela Administração Pública não exclui a responsabilidade civil 
do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as 
especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à 
Administração Pública as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 

20.0 -  DA FORMA DE PAGAMENTO 

A Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou órgãos participantes efetuarão o pagamento à 
Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir da data da apresentação da nota 
fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de Prestação de Serviços, com o 
respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o serviço foi realizado a contento. 

20.1 - Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão devolvidas ao prestador 
do serviço, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 
prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 

20.2 - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o FGTS, através do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), prova de regularização perante as fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, bem como Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 
2011; 

20.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

20.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

20.5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis; 
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20.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no “caput” desta 
Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento; 

20.7 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do serviços. 

21.0 – DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO CANCELAMENTO DOS REGISTROS 

21.1 – Os preços poderão ser revistos na forma do artigo 27 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 de junho de 
2013. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento.  
 

21.1.1 – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado a época do registro; 
 
21.1.2 – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a Secretaria Municipal 
do Planejamento e Orçamento solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo à definição do parágrafo primeiro; 
 
21.1.3 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento convocará as demais empresas com preços registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os 
prestadores de serviços classificados, respeitados as condições da prestação dos serviços, os preços e os 
prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderão ocorrer as alterações 
na ordem de classificação das empresas com preço registrado; 
 
21.1.4 – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento. 

21.2 – Os registros poderão ser cancelados, conforme artigo 36 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 de junho 
de 2013. 

21.2.1. - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
 
I – Pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento: 
 

a) quando o prestador de serviços não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando o prestador de serviços não assinar o Contrato de Prestação de serviços no prazo 
estabelecido; 
 
c) quando o prestador de serviços der causa a rescisão administrativa do Contrato de Prestação de 
serviços decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do 
art. 78, da Lei nº 8.666/1993; 
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d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato de prestação de serviços decorrente 
deste Registro; 
 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
f) por razão de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento. 
 

II – Pelo prestador de serviços: 
 

a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta 
Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e 
XVI, da Lei nº 8.666/1993. 

 
21.1.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata; 

 
21.1.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de serviços, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por duas vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação; 

 
21.1.4 - A solicitação do prestador de serviços para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, facultando-se a este, nesse caso, a aplicação das 
penalidades previstas na Ata; 

 
21.1.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do prestador de serviços 
relativas ao prestação de serviços do lote; 
 
21.1.6 - Caso a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento não se utilize da prerrogativa de 
cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas até que o prestador de serviços cumpra integralmente a condição contratual exigida. 

22.0 – DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS 

22.1 - O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da convocação pela SEPLAN ou em assinar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo e fazer declaração falsa, conforme o caso, a SEPLAN 
poderá aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições 
da Lei nº 8.666/93: 

22.1.1 - advertência; 

22.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 
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a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
do prestação de serviços ou serviço não realizado; 

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com 
o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

22.1.4 - impedimento de licitar e de contratar com o Município de Aracaju, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos; 

22.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos 
pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a 
variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 
 
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil 
subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

23.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

23.2 - A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos os termos 
e condições deste Edital. 

23.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a SEPLAN 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

23.4 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 
das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

23.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

23.6 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços com a licitante vencedora, a documentação das demais 
licitantes ficará a disposição para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual será dilacerada sem 
quaisquer formalidade. 
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23.7 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento. 

23.8 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da SEPLAN, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

23.9 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

23.10 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

23.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial 
do Município. 

23.12 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão 
será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do 
pregão presencial. 

23.613 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes 
dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 

254.0 – FORO 

241 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 
Comarca de Aracaju/SE. 
 
25.0 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
25.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
25.2 - Anexo II – Projeto Básico; 
25.3 – Anexo III - Modelo da Ata de Registro de Preços; 
25.3 - Anexo IV - Modelo de Contrato de Prestação de serviços; 
25.4 - Anexo V – Relação de Unidades Participantes; 
25.5 - Anexo VI - Modelo do Termo de Adesão. 
 
 

Aracaju, 20 de fevereiro de 2014. 

Sonia Regina de Oliveira 
PREGOEIRA/CCL/SEPLAN  



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
20 
 

Anexo I - Termo de Referência 

1. OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 Registro de Preços tendo por objeto a Contratação de Empresa Especializada 

para Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão 

Pública, para atendimento aos diversos órgãos da Administração Direta e 

Indireta da Prefeitura Municipal de Aracaju, compreendendo o diagnóstico da 

situação, a implantação, a migração de dados, a integração com sistemas 

vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o 

suporte técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema 

(aplicações + banco de dados + acesso).Comporão o Sistema Integrado de 

Gestão Pública os seguintes serviços: Tributação Municipal, Nota Fiscal 

Eletrônica de Serviço, Procuradoria (Controle de Processos, Sentenças 

Judiciais e Precatórios), Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, 

Administração de Materiais (Almoxarifado), Compras, Licitações e Contratos, 

Cadastro de Convênios, Administração de Patrimônio, Controle de Frota, 

Orçamento e Contabilidade, Tesouraria e Portal da Transparência 

 

2.0 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: 
 
2.1 - Os serviços deverão ser cotados em conformidade com as referências especificações constantes do 
Anexo I -Termo de Referência, inclusive garantia contra defeitos, segundo as regras da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 
 
2.2 -  As propostas apresentadas deverão constar valores módulo a módulo, individualizados e ao final o valor 
global,  conforme descrito no Projeto Básico. 
 

3 – DA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste pregão presencial as empresas que atenderem a todas as 
exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto a documentação assim como: 
 
a) É vedada a participação de empresas que, pelos documentos de sua constituição, não provarem que se 

destinam às atividades previstas no objeto do edital. 
 

4 – DA DURAÇÃO DO CONTRATO: O presente contrato terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da 
data de publicação da Ata no Diário Oficial do Município. 
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Anexo II – Projeto Básico 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1 OBJETO 

Pregão Presencial para Registro de Preços tendo por objeto a Contratação de Empresa 

Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, 

para atendimento aos diversos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura 

Municipal de Aracaju, compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de 

dados, a integração com sistemas vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos 

serviços, o suporte técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema 

(aplicações + banco de dados + acesso), de acordo com especificações e condições contidas no 

Edital e seus anexos.  

Comporão o Sistema Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: Tributação Municipal, 

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Procuradoria (Controle de Processos, Sentenças Judiciais e 

Precatórios), Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Administração de Materiais 

(Almoxarifado), Compras, Licitações e Contratos, Cadastro de Convênios, Administração de 

Patrimônio, Controle de Frota, Orçamento e Contabilidade, Tesouraria e Portal da 

Transparência. 

 

2 DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 As atividades a serem desenvolvidas contemplam:  

2.1.1 Locação de Sistema Integrado de Tecnologia da Informação – valor pago 

mensalmente a título de licença dos direitos de uso, detalhado por sistema ou módulo, 

sem limite de acessos, usuários ou órgãos; 
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2.1.2 Implantação – instalação e disponibilização do Sistema Integrado de Tecnologia da 

Informação aos diversos órgãos da Prefeitura, em conformidade com cronograma a ser 

estabelecido entre as partes; 

2.1.3 Migração de Dados – transferência dos dados existentes durante a implantação nos 

diversos sistemas presentes na estrutura administrativa para o Sistema Integrado de 

Tecnologia da Informação, a ser estimado em visita prévia ao procedimento licitatório. 

A licitante vencedora deverá fazer engenharia reversa para migração de dados, pois não 

serão fornecidos dicionários de dados, nem arquivos em “txt”. Maiores informações 

deverão ser obtidas durante a visita técnica; 

2.1.4 Integração com os Sistemas Vigentes – Integração do Sistema Integrado de 

Tecnologia da Informação com os sistemas que não serão substituídos pela presente 

contratação e continuaram sendo utilizados pelos diversos órgãos da administração 

direta e indireta. Informações sobre esses sistemas devem ser dirimidas na visita 

técnica. 

2.1.5 Eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços – a empresa 

contratada deverá estar apta e possuir pessoa disponível para o atendimento às 

demandas de customizações dos sistemas implantados, bem como para o 

desenvolvimento de novas funcionalidades ou serviços; 

2.1.6 Suporte Técnico – Atendimento a distância ou presencial de demandas dos diversos 

órgãos da administração municipal visando o esclarecimento de dúvidas, a orientação 

quanto ao uso do sistema e a identificação e correção de defeitos ou falhas 

apresentados. Após a implantação a empresa contratada deverá fazer o 

acompanhamento intensivo, no local da instalação dos sistemas, por um prazo de 90 

(noventa) dias, para o acompanhamento do correto funcionamento das atividades juntos 

aos técnicos da Prefeitura. 

2.1.7 Treinamento – Qualificação de 200 (duzentos) multiplicadores da Prefeitura 

Municipal de Aracaju, dividido em turmas, que contemplem a utilização de um 

computador por participante, em laboratório de informática localizado no município de 
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Aracaju. Todas as despesas com o treinamento correrão por conta da empresa 

contratada. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

3.1 Integração on-line entre os sistemas que estão sendo licitados: Tributação Municipal, 

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Procuradoria (Controle de Processos, Sentenças 

Judiciais e Precatórios, Administração de Materiais (Almoxarifado), Compras, Licitações 

e Contratos, Cadastro de Convênios, Administração de Patrimônio, Controle de Frota, 

Orçamento e Contabilidade e Portal da Transparência e outros de utilização da PMA; 

3.2 Melhoria dos processos administrativos com a redução dos prazos para sua realização; 

3.3 Maior subsídio para a tomada de decisões; 

3.4 Maior integração entre os diversos órgãos; 

3.5 Utilização e consolidação das informações com o Plano de Contas Aplicados ao Setor 

Público/PCASP conforme legislação vigente; 

3.6 Prestação de Contas perante o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe nos prazos 

previstos; 

3.7 Publicação da informações, em tempo real, através da Internet, conforme disciplina a Lei 

Complementar 131/2009; 

3.8 Publicação nos prazos previstos dos Relatórios da Lei Complementar 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). 

  

4 JUSTIFICATIVA 

Às Prefeituras é dada uma missão constitucional de grande relevância aos destinos do País, a de 

atender seus munícipes tanto nas suas necessidades mais básicas como educação, saúde e 

habitação, quanto na melhoria da sua qualidade de vida. 

É sabido nos dias atuais as dificuldades, principalmente financeira, porque passam as 

administrações municipais. Para que possamos diminuir esse impacto da crise econômica e 

financeira que se instala, faz-se necessária a busca por alternativas que deem a administração 

pública agilidade e eficácia tanto na geração de mais receitas, quanto no controle dos gastos. 
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Assim, revela-se instrumento indispensável ao gestor público a implantação de sistemas 

integrados de informações para nortear a sua tomada de decisões com vistas a aperfeiçoar a 

gestão perante a escassez de recursos. 

Sabemos que o setor de informática desta Prefeitura vem buscando suprir as demandas das mais 

diversas áreas com eficiência, qualidade, racionalidade, estando atenta às necessidades atuais e 

buscando tendências e inovações tecnológicas. Entretanto, diante do diminuto corpo técnico e 

em razão da complexidade da matéria, não dispõe de equipe apta para desenvolver os sistemas 

necessários a substituição dos já existentes, que encontram-se obsoletos e trabalhando no seu 

limite, bem como no desenvolvimento de novos sistemas. 

Além disso, existem no mercado uma gama de soluções prontas que atenderia as necessidades 

dos diversos órgãos da prefeitura, de forma integrada e a um custo acessível. 

E consenso geral a precariedade por que passa o setor público quanto a utilização de ferramentas 

de informática, notadamente quanto: 

• Utilização de sistemas “adaptados” a gestão pública e geralmente oriundos de modelos 

da iniciativa privada; 

• Utilização de sistemas fragmentados, pois que adquiridos isoladamente, trabalham em 

plataformas diferenciadas e não interagem entre si; 

• Alto custo de manutenção/atualização. Por serem fragmentados cada empresa gestora do 

sistema deve possuir uma equipe para atender as demandas da Prefeitura, o que acaba por 

onerar mais os cofres públicos. 

Diante do exposto, a Prefeitura Municipal de Aracaju está empenhada em implantar sistemas 

integrados com banco de dados único para um efetivo controle dos lançamentos dos tributos, 

acompanhamento da arrecadação, cobrança administrativa, orçamento público, gestão de 

compras e contratações, convênios, almoxarifado, patrimônio, controle da execução 

orçamentária, financeira e contábil, portal da transparência, frota, controle dos processos 

administrativos e judiciais, gestão de recursos humanos, dentre outros. 

A solução integrada possibilitará a Administração Municipal os seguintes benefícios: 
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• Redução dos custos com manutenção que será realizada por uma única equipe de 

técnicos, diferentemente da contração de várias empresas aonde cada qual teria sua 

equipe; 

• Melhor resolutividade dos problemas, pois caberá apenas a um contratado a identificação 

e resolução de eventuais problemas de funcionamento, evitando-se que haja conflitos 

para a identificação desses problemas junto aos diversos fornecedores; 

• Gestão de um único contrato, que facilita a fiscalização e a padronização dos serviços; 

• Interligação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta através de uma única 

base de dados, unificando o controles e o gerenciamento de informações, facilitando a 

formatação dessas informações para serem disponibilizadas aos gestores e a população. 

Para que tenhamos ideia da situação atual, basta demonstrar que o cadastro imobiliário do 

Município e trabalho em três bases diferentes e independentes entre si, quais sejam: na 

Secretaria Municipal da Fazenda, na Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento e 

Empresa Municipal de Obras – EMURB. Dessa forma cada qual tem sua própria base de dados 

faz suas alterações apenas a nível local, produzindo dados que não se interagem. 

Outro problema existente e a falta de integração entre o sistema de folha de pagamento e o 

sistema financeiro que acaba por gerar uma série de lançamentos feitos de forma manual para a 

geração de empenhos e pagamentos, por exemplo. 

Além disso, procura a Administração se adequar as exigências normativas dos órgãos 

reguladores e de controle, e em especial para atendimento as novas regras para a contabilidade 

pública exigíveis pela Portaria STN 751, de 16 de dezembro de 2009 e cuja implementação será 

obrigatória a partir de 2014. 

A modernização administrativa de um município requer, dentre outras coisas, um suporte 

técnico especializado, especialmente na área de informática, onde o ritmo de mudanças é muito 

constante e, cada vez mais, em menor tempo.  

No caso específico de Aracaju, existe especial preocupação com a eficiência e a transparência da 

gestão pública, na atualidade prejudicada pela existência de sistema obsoletos. 
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Espera-se, portanto, com a implantação dos sistemas integrados que a Administração Municipal 

possa reduzir os trabalhos manuais e fornecer a todos os órgãos bases de dados atualizadas e em 

tempo real facilitando o processo de decisão gerencial. 

 

5 VISITA TÉCNICA 

5.1 A visita técnica deverá ser efetuada pelos licitantes a fim de obter o documento de 

comprovação de realização da visita, devendo as licitantes comparecer, em dia e hora 

marcada para a visita, junto à Diretoria de Informática da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento através dos seguintes meios: 

� Telefone: (79) 3218.7839 

� e-mail:themys.tadeu@aracaju.se.gov.br 

 

5.2 O comprovante de realização da visita é documento obrigatório para a habilitação da 

licitante, e deve ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis antes do certame, o licitante 

interessado deverá, ao realizar a visita técnica, interar-se de todas as condições dos 

sistemas e equipamentos em uso pelo município, bem como as informações para 

migração de dados dos sistemas legados; 

5.3 Não serão aceitas quaisquer argumentações posteriores que aleguem o desconhecimento 

da estrutura vigente. 

 

6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 A empresa detentora do menor preço global deverá apresentar, a equipe de técnicos da 

Prefeitura, a solução para teste de conformidade com as exigências deste termo em data e 

local definidos pelo Pregoeiro na sessão pública, não podendo a data ser superior a 5 dias 

úteis; 

6.2 A equipe de técnicos da Prefeitura deverá possuir profissionais especializados em cada 

área e será definida mediante portaria do Secretário Municipal do Planejamento e 

Orçamento, podendo ser diferenciada para cada módulo do Sistema Integrado. As 
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decisões da equipe, positivas ou negativas, devem ser tomadas por consenso de todos os 

membros. Na inexistência de consenso, deverá ser dado ao licitante a opção de 

justificativa ou ajuste, mediante elaboração de ressalva condicionante pela equipe, caso 

seja do interesse do licitante a solução do conflito; 

6.3 A apresentação deverá contemplar 100% das funções gerais de tecnologia e segurança e 

no mínimo 80% de todas as funcionalidades exigidas de cada módulo do sistema 

licitado sendo que os 20% dos itens restantes deverão ser implementados em até 60 

(sessenta) dias após o teste de conformidade; 

6.4 Caso o sistema não atenda o percentual mínimo previsto acima, o licitante de menor 

preço será desclassificado e chamado o segundo menor preço, e assim por diante até o 

pleno atendimento da exigência; 

6.5 O prazo de 60 (sessenta) dias para complementação das funcionalidades faltantes, não 

será impeditivo para assinatura do contrato; 

6.6 A demonstração da solução deverá acontecer nas dependências da Prefeitura Municipal 

de Aracaju, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, onde a empresa 

contratada trará os equipamentos e aplicativos que julgar necessário. A Empresa 

contratada deverá utilizar-se de base de dados modelo com conteúdo que permita efetuar 

a demonstração; 

6.7 A Diretoria de Informática da SEPLAN disponibilizará a empresa detentora do menor 

preço o espaço para apresentação do teste de conformidade com no mínimo 02 (dois) 

dias úteis de antecedência para instalação do Sistema Integrado e teste prévio de 

funcionamento. Caso a solução necessite de acesso a Internet, esse deverá ser solicitado 

previamente a Diretoria de Informática da SEPLAN; 

6.8 A falha ou a ocorrência de erros nos sistemas e banco de dados, além de eventuais 

dificuldades de acesso a internet durante o teste de conformidade não serão considerados 

descumprimentos as clausulas do edital para fins de desclassificação e poderão ser 

corrigidos no ato da apresentação do teste de conformidade; 
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6.9 O teste de conformidade poderá durar mais de 01 (hum) dia, caso ultrapasse as 18:00 hs, 

devendo ser suspensa a verificação para continuidade no dia útil seguinte; 

6.10 Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas de migração de dados, 

instalações, treinamento do quadro de pessoal, suporte técnico in loco, remoto e telefone, 

estadas de técnicos, transporte, lucro da empresa, impostos e demais custos, não sendo 

admitido à cobrança adicional de reembolso de despesas a qualquer título; 

6.11 Deverá ser exigida, para a apresentação de proposta, a realização de visita técnica, 

com até 2 (dois) dias de antecedência a data de realização do certame, visando dar aos 

licitantes interessados o conhecimento tácito da estrutura física e tecnológica, podendo a 

mesma ter acesso, desde que devida e previamente agendada, aos diversos órgãos da 

Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ETAPA I – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA STIMATIVA DE CUSTOS / 

ORÇAMENTO ESTIMADO 
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ETAPA I – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

MÓDULOS 
Valor 

Implantação 

Valor 
Locação 
Anual 

1 TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxx 

2 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxxx 

3 DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA PARA 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxx 

4 NOTA CIDADÃ 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxxx 

5 GESTÃO DE CEMITÉRIOS 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxx 

6 GESTÃO DO ATENDIMENTO 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxxx 

7 PROCURADORIA MUNICIPAL 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxxx 
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8 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxxxx 

9 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxx 

10 CONVÊNIOS 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxx 

11 ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxx 

12 CONTROLE DE FROTA 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxx 

13 ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxx 

14 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxx 

15 RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 

Total do módulo R$ xxxxxx R$ xxxxx 

16 SERVIÇOS DE DATA CENTER 

Total dos Serviços R$ xxxxxx R$ xxxxx 

VALOR TOTAL IMPLANTAÇÃO  ------ 
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VALOR TOTAL LOCAÇÃO/SERVIÇOS ------  

EVENTUAIS MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS 

Descrição Valor PF 

Valor Total 

Manutenções 

Evolutivas 

(Valor PF x 

2.000) 

2.000 (dois mil) pontos de função de manutenção evolutiva R$ XX,XX R$ XXXXX 

VALOR PROPOSTA (Valor Total Implantação + Valor 

Total Locação/Serviços + Valor Total Manutenções 

Evolutivas) 

  

 

 

8 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS 

8.1 A comunicação entre os prepostos dar-se-á em português. 

8.2 Os serviços de implantação e treinamento deverão ser feitos por etapas e serão 

precedidos pela elaboração de um cronograma de prioridades e prazos a serem 

estabelecidos, imediatamente após a assinatura do contrato, conjuntamente com os 

técnicos indicados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, não podendo ultrapassar o prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo novo prazo acordado com a Contratante; 

8.3 Para os sistemas que serão substituídos o cronograma de implantação deverá prever o 

funcionamento dos dois sistemas simultaneamente (“em paralelo”) até que se tenha 

condições de atestar o correto funcionamento do novo sistema e da integridade da base 

de dados migrada; 
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8.4 Deverão ser realizadas todas as simulações pela Contratada em conjunto com a 

Contratante, em que deverá ser demonstrado o perfeito funcionamento do sistema, 

atendendo a Legislação Municipal vigente, antes do seu funcionamento;  

8.5 A Empresa contratada obriga-se a fornecer, em arquivos texto com seus respectivos 

layouts, toda a base de dados gerada durante a implantação e a vigência do contrato; 

8.6 As alterações na Legislação Federal, Estadual ou Municipal, bem como as Resoluções do 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, deverão ser implementadas em tempo hábil, de 

modo que não cause nenhum prejuízo quanto ao seu fiel cumprimento por parte da 

Contratante e deverão estar incluídas no custo de locação do sistema, não sendo 

computadas como customizações. 

8.7 A empresa vencedora deverá implantar uma unidade na cidade de Aracaju, caso não 

possua, com estrutura suficiente para atendimento as demandas previstas no contrato 

relativas ao suporte técnico. 

8.8 As atualizações deverão ser automáticas e, prioritariamente, sem a necessidade de 

intervenção humana, devendo ser comunicadas imediatamente a Contratante, com relato 

das alterações introduzidas e/ou correções efetuadas; 

8.9 O desenvolvimento de manutenções evolutivas (novos serviços e as customizações) 

deverão ser objeto de levantamento prévio das necessidades pela empresa contratada 

junto aos órgãos interessados para definição das funcionalidades, duração do projeto e 

apresentação de orçamento para aprovação à SEPLAN; 

8.10 A Empresa contratada deverá ter solução de contingência, caso uma nova versão 

impossibilite o uso do sistema por parte dos colaboradores da Contratante, de modo que 

não provoque problema de continuidade dos serviços; 

8.11 A conversão dos dados dos sistemas atuais para o Sistema Integrado deverá ser 

realizado pela empresa contratada, observando as adaptações das bases de dados e 

fórmulas, conforme características particulares de cada uma delas, visando o correto 

funcionamento dos sistemas. Quaisquer incorreções no processo de conversão e 
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detectados no período de 01 (um) ano, deverão ser sanados pela empresa contratada 

vencedora, sem ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Aracaju; 

8.12 Nenhum dos softwares a serem instalados e/ou atualizados deverá causar 

incompatibilidade com outros já instalados, sendo que a sua perfeita adequação será de 

responsabilidade única e exclusiva da empresa a ser contratada; 

8.13 A empresa contratada deverá fornecer durante a execução e no encerramento do 

contrato: 

8.13.1 O dicionário de dados, no qual deverá constar os nomes de todas as tabelas que compõe 

o sistema, e para cada uma delas, todos os nomes dos campos com suas respectivas 

descrições detalhadas; 

8.13.2 O diagrama do modelo entidade relacionamento (conceitual, lógico e físico) contendo 

todos os relacionamentos (chave primária X chave estrangeira) entre as entidades que 

compõe a estrutura da base de dados, bem como sua relação de cardinalidade; 

8.13.3 Providenciar, obrigatoriamente, a integração com sistemas ora contratados, sem que 

isso gere qualquer custo adicional e nem que alegue desconhecimento; 

8.13.4 Disponibilizar rotinas que possibilitem a geração de layout para importação e 

exportação de arquivos de outros sistemas quando necessários; 

8.13.5 A Contratada deverá fornecer o layout contendo as especificações técnicas para o 

estabelecimento da interface, que contemple garantias de segurança e privacidade das 

informações trocadas além de preservar os históricos das movimentações; 

8.14 A Contratante designará técnicos das áreas de informática, cadastros técnico e fiscal, 

mobiliários, contabilidade e fiscalização para apoio e suporte aos técnicos da Contratada 

para implantação do sistema, bem como para gerir o sistema após sua implantação;  

8.15 Caso o Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD, seja diferente do utilizado 

pela Prefeitura (Oracle) deverá a empresa contratada fornecer, junto com a aplicação, 

licença de uso do SGBD indicado, se for o caso, em nome da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARACAJU, fornecendo a devida nota fiscal como Doação; 
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8.16 A licença do SGBD fornecida se for o caso, não poderá ter limites de usuários, ter 

acesso nativo e ou permita plena integração aos dados espaciais do mapeamento digital 

existente em uso na Prefeitura de Aracaju e não deverá ter restrições quanto ao tamanho 

das bases de dados ou da memória RAM; 

8.17 A empresa contratada deverá responsabilizar-se pela aquisição de quaisquer softwares 

ou bibliotecas de componentes necessários ao cumprimento do objeto deste Termo de 

Referência; 

8.18 Todos os sistemas e banco de dados deverão ser instalados nas dependências da 

CONTRATANTE que providenciará a infraestrutura necessária; 

8.19 Caso a infraestrutura da CONTRATANTE não seja adequada ou não suporte o pleno 

funcionamento dos serviços a serem implantados a empresa vencedora deverá 

disponibilizar aos cidadãos e à Administração Municipal, através da locação de Data 

Center, equipamentos de alta performance e que assegure alta disponibilidade, com 

tolerância a falhas, devendo atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:  

8.19.1 Funcionamento em Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga, 

disponível durante as 24 horas dos 7 dias da semana, com garantia de disponibilidade 

de 99,8%,com reconhecidos critérios de segurança física (proteção contra fogo, 

fornecimento ininterrupto de energia, proteção contra água e proteção contra furto) e 

segurança tecnológica (detecção de invasão) de forma que atenda o disposto nos itens 

9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 10.5, 10.7.1 e 10.7.2 da NBR - Norma da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) ISO/IEC 27002/2005. Servidores de Banco de Dados 

físico sem virtualização com no mínimo 12 DISCOS de alta performance com 

velocidade não inferior a 15.000 rpm e Controladora com suporte a RAID 1, RAID 2, 

RAID 5, RAID 10 e mínimo 64 GB de RAM;  

8.19.2 Servidores (Internet, Aplicativos e Banco de Dados) com componentes redundantes que 

ofereçam alta disponibilidade;  

8.19.3 Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a demanda 

prevista de atendimento a 25.000 (vinte e cinco mil) contribuintes, com garantia de alta 
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disponibilidade e desempenho. Devem atender, via web, aos contribuintes da 

contratante, tomadores de serviços, contadores e colaboradores da contratante;  

8.19.4 As conexões deverão possuir certificação segura e deverão ser criptografadas no 

transporte das informações (https);  

8.19.5 Proteção contra vírus, spywares e demais pragas virtuais;  

8.19.6 Sistemas gerenciadores de banco de dados que garantam alta disponibilidade e 

desempenho;  

8.19.7 Cópias de segurança que garantam o armazenamento dos dados em local seguro. O 

tráfego para o servidor de backup não deve concorrer com o tráfego externo;  

8.20 A aplicação deverá possuir resposta padrão que possibilite o monitoramento, pela 

Contratante, da disponibilidade dos serviços; 

8.21 A disponibilização dos serviços acima, deverá ser avaliada conjuntamente pelos 

técnicos da empresa vencedora e da Prefeitura de Aracaju, observando-se a sua 

conveniência, levando-se em conta o acervo tecnológico disponível e a necessidade para 

os novos sistemas, bem como da velocidade de acesso aos sistemas e dados; 

8.22 O serviço poderá ser realizado em caráter temporário ou não, a depender da 

conveniência da Prefeitura de Aracaju e somente será devido pagamento pela sua 

utilização, devendo ser cotado separadamente na proposta de preço. 

8.23 A empresa vencedora deverá fornecer, quando da implantação dos sistemas, manuais 

referentes aos seguintes aspectos técnicos: 

8.23.1 Do usuário, que permita uma adequada utilização da Solução por técnicos e usuários do 

Município; 

8.23.2 De modelos de dados lógico e físico (Modelo Entidade/Relacionamento); 

8.23.3 De dicionário de dados, com as definições sobre Entidades, Atributos, Relacionamentos 

e Domínios; 

8.23.4 De produção e manutenção do sistema; 
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8.23.5 De outros softwares que integrem a Solução; 

8.23.6 De recursos de Integração (API, Extratores de dados, Importadores de Dados etc.) 

8.24 Os Manuais deverão ser fornecidos em mídia eletrônica. 

8.25 TREINAMENTO  

8.25.1 A Contratada deverá realizar os treinamentos durante a vigência do contrato, que 

deverão ser ministrados nas dependências da Prefeitura Municipal de Aracaju ou em 

locais indicados pela Contratada, segundo cronogramas estabelecidos em comum 

acordo pelas partes; 

8.25.2 Todas as despesas com treinamento e divulgação serão de inteira responsabilidade da 

Contratada; 

8.25.3 Treinamento Básico: 

a) Conhecimento do uso de todas as funções do Sistema Integrado, considerando 

as especificidades de cada grupo de servidores e a área de sua utilização; 

b) Cada grupo terá no máximo 20 (vinte) participantes. 

c) Deverão ser treinados no máximo 200 colaboradores da Contratante.  

8.25.4 Treinamento para Contribuintes, Contadores e Entidades de Classe sobre a Nota Fiscal 

Eletrônica de Serviços e Declaração Mensal de Serviços:  

a) O treinamento será ministrado através de no máximo quatro palestras para 

esclarecimento sobre a obrigatoriedade e as funcionalidades do novo Sistema, 

com divulgação através de folders e envio de comunicados.  

 

9 FUNÇÕES GERAIS DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA 

9.1 Os Sistemas devem estar preparados para funcionar com os seguintes Sistemas 

Operacionais: Windows Started, Windows XP, Windows 7, Windows 8,Linux, Android e 

IOS; 
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9.2 Os Sistemas devem permitir o acesso através de dispositivos móveis (smartphones, 

tablets); 

9.3 Os Sistemas devem trabalhar com arquitetura em três camadas; 

9.4 Os Sistemas devem possuir interface em HTML, CSS e rodar JAVASCRIPT na camada 

cliente; 

9.5 Os Sistemas devem rodar sobre a plataforma J2EE ou .NET; 

9.6 Os Sistemas devem funcionar com os servidores de aplicação: IIS, TOMCAT, JBOSS; 

9.7 Os Sistemas devem ser totalmente WEB, compatível com os navegadores Internet 

Explorer, Mozilla Firefox e Chrome; 

9.8 Os Sistemas devem funcionar com os bancos de dados MS SQL Server, Oracle ou 

PostgreSQL de forma simultânea; 

9.9 Os relatórios dos Sistemas devem ser gerados, no mínimo, nos seguintes formatos de 

arquivos: TELA, PDF, RTF, XLS, TXT e JPG; 

9.10 Os Sistemas devem permitir realizar consultas avançadas, por telas, filtrando os 

campos, e classificando-os, no mínimo, pelos critérios: igual, diferente, maior, maior ou 

igual, menor, menor ou igual, começando com, contendo, período e período relativo.  

9.11 Os Sistemas devem permitir que o próprio usuário gere uma exportação dos dados 

consultados em tela, para arquivo nos formatos XML, HTML e TXT; 

9.12 Os Sistemas devem permitir que o próprio usuário gere uma listagem simples dos 

dados consultados em tela; 

9.13 Os Sistemas devem possuir grid gerenciável, permitindo: 

9.13.1 Ocultar pelos próprios usuários do sistema, determinadas colunas; 

9.13.2 Mudar a posição das colunas pelos próprios usuários do sistema; 

9.13.3 A ordenação das colunas pelos próprios usuários do sistema; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
38 
 

9.14 Os Sistemas devem permitir importar registros em formato texto (txt) para a tabela 

relacionada a própria tela; 

9.15 Os Sistemas devem interagir com outros sistemas através de chamadas webservices;                                       

9.16 Os formulários e relatórios dos Sistemas devem permitir acesso externo, sem 

autenticação, a partir de uma autorização individual, para serem usadas em chamadas por 

link de acesso, independente do acesso completo ao sistema;  

9.17 Os Sistemas devem possuir “ajuda” dos campos das telas exibindo o conteúdo 

detalhado e dicas ao passar o mouse sobre os campos; 

9.18 Os Sistemas devem possuir um gerador de relatórios com suporte a gráficos, tabelas 

cruzadas, subrelatórios, agrupamentos, código de barras e geração de arquivo em formato 

texto; 

9.19 Possuir ferramenta de geração de novos relatórios em regime por demanda, os quais 

serão solicitados pela Contratante; 

9.20 Respeitar o nível de acesso do usuário quando da geração dos relatórios e consultas às 

informações armazenadas no sistema;  

9.21 Os Sistemas devem possuir um cadastro de grupos de usuários, permitindo definir os 

perfis de acesso ao sistema (privilégios) para cada grupo de usuário; 

9.22 Os Sistemas devem possuir um cadastro de usuários avançados com campos para 

armazenar: e-mail, impressão digital, fotografia, data limite de expiração do acesso em 

dias contados a partir de uma data de referência ou em uma data específica, número de 

dias para trocar a senha e controle de permissão para acesso externo ao sistema; 

9.23 Os Sistemas devem permitir que se defina o acesso, a um item de menu, a telas e 

relatórios do sistema, por usuário ou por grupo de usuários; 

9.24 Os Sistemas deverão possuir rotina de solicitação de cadastramento, exclusão e 

alteração de usuários e seus perfis, que será gerenciado pela Prefeitura, mediante perfil 

exclusivo para essa funcionalidade; 
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9.25 Os Sistemas devem possuir autorizações acumulativas por usuários, quando este for 

associado a mais de um grupo de acesso ao sistema;  

9.26 Os Sistemas devem permitir que se defina as permissões de visualização e edição, dos 

campos e demais objetos de uma tela do sistema, por usuário ou por grupo de usuários; 

9.27 Os Sistemas devem permitir a inclusão de dados padrões para alguns campos a partir 

de dados definidos na tela, facilitando entradas de dados repetitivos; 

9.28 Os Sistemas devem possuir rotina automática que registra em um log, todas as 

operações, de inclusão, alteração e exclusão de registros, realizadas pelos usuários do 

sistema, documentando as telas, campos, conteúdo anterior, conteúdo atual, o usuário 

responsável pela operação, a data e a hora da operação; 

9.29 Os Sistemas devem possuir um formulário que se permita consultar, visualizar e 

imprimir o log dos registros do sistema, por período, tipo de operação, usuário e 

formulário;  

9.30 Os Sistemas devem possuir de forma nativa suporte a identificação biométrica, sem a 

necessidade de proceder a instalação de qualquer aplicação a parte ou da ajuda de algum 

serviço de apoio; 

9.31 Os Sistemas devem permitir realizar o acesso ao mesmo através de equipamento de 

leitor biométrico devidamente instalado; 

9.32 Os Sistemas devem possuir rotina interna e integrada ao próprio sistema, que permita 

a realização de backup do banco de dados, pelo próprio usuário; 

9.33 Os Sistemas devem enviar SMS e e-mail automaticamente parametrizados por eventos 

de acordo com a necessidade do usuário; 

9.34 Os Sistemas devem possuir número ilimitado de usuários; 

9.35 Os Sistemas devem permitir montar “DASHBOARD” (Conjunto de gráficos e 

indicadores que permite a visualização rápida de aspectos-chave) 100% WEB por dentro 
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dos sistemas, possibilitando o usuário configurar colunas e modelos de gráficos para 

visualização de acordo com a necessidade do usuário; 

9.36 Os Sistemas Integrados deverão ser multiusuário, (integrado e on-line), permitindo o 

compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum e dotados de todas 

a segurança necessária ao tratamento de transações; 

9.37 Os sistemas, objeto desta licitação deverão utilizar uma base única de dados; 

9.38 A integração entre todos os sistemas deverá ser natural, de forma a não necessitar de 

arquivos auxiliares.  

9.39 Os sistemas devem possuir um ambiente integrado para desenvolvimento de software 

(IDE – Integrated Development Environment), com um editor de formulários e 

fluxogramas (regras de negócio), sem fazer utilização de códigos escritos, permitindo que 

a equipe de tecnologia da contratante, visualize e conheça o fluxo dos processos ativos no 

sistema, bem como sua documentação; 

9.40 Os sistemas devem possuir um ambiente integrado para desenvolvimento de software 

(IDE – Integrated Development Environment), com editor de relatórios que suporte a 

gráficos, tabelas cruzadas, subrelatório, agrupamento de dados, código de barras e gere 

exportação em arquivos de texto separados por um delimitador, permitindo que a equipe 

de tecnologia da contratante crie seus próprios relatórios; 

9.41 Os sistemas devem permitir a abertura de formulários e relatórios, externamente, fora 

da rede local, através de um link válido publicado na internet, permitindo-se realizar 

consultas externas com o objetivo de atender as legislações que regulamentam a 

transparência pública no Brasil (Lei 131/2009 e Lei 12.527/2011); 

9.42 A Solução deverá permitir o armazenamento de documentação digital/digitalizada em 

diversos formatos e de forma estruturada que possibilite sua localização de forma 

eletrônica; 

9.43 Os sistemas devem suportar certificação digital, por meio de arquivo eletrônico 

assinado digitalmente; 
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9.44 No caso do usuário dispor de certificado digital, deve ser possível ao usuário efetuar 

assinatura digital do documento eletrônico, com garantia de validade jurídica que permita 

a substituição do documento em papel; 

9.45 Permitir geração de arquivos pela Prefeitura Municipal de Aracaju para consolidação 

junto a entidades do poder executivo, que devem obedecer ao layout a ser fornecido; 

9.46 O sistema deverá permitir a realização de “Cópias de Segurança” dos dados de forma 

“online” e com o banco de dados em utilização; 

9.47 Não haverá limitação, seja para o número de acessos simultâneos, seja para número de 

usuários e/ou órgãos e entidades dos sistemas; 

9.48 A solução deve possuir mecanismos de segurança da informação relacionado à 

integridade, privacidade e autenticidade dos dados; 

9.49 A empresa vencedora deverá manter versões que atendam a legislação vigente, 

promovendo atualizações em tempo hábil para cumprimento das obrigações legais; 

9.50 Na hipótese da Prefeitura Municipal de Aracaju necessitar do desenvolvimento de 

novas rotinas e ou alterações na estrutura dos sistemas objeto desta licitação, 

treinamentos adicionais ou outros serviços não contemplados neste edital, a contratada 

deverá apresentar orçamento para prévia aprovação da Prefeitura Municipal de Aracaju. 

 

10 ATENDIMENTO E SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS - Acordo de Níveis de Serviço – SLA 

10.1 A empresa contratada deverá disponibilizar, via Internet, um aplicativo que possibilite 

à Contratante a abertura e acompanhamento dos chamados;  

10.2 O atendimento do suporte técnico poderá ser feito através de telefone, Fax, Internet ou 

deslocamento dos técnicos do proponente ao local da prestação dos serviços; 

10.3 Todas as solicitações devem ser analisadas e efetuadas pela equipe técnica ou 

administrador que serão designados pelos órgãos gestores dos sistemas; 
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10.4 A Empresa contratada deverá atender aos chamados utilizando-se o critério de 

priorização aqui definido: 

Prioridade Impacto / Urgência Tempo 

Crítica Sistema parado; 

Sistema apresenta erro que 

compromete a observância de prazo 

inadiável; 

Número significativo de munícipes 

afetado pela paralisação. 

Ação imediata da abertura do 

chamado com resolução em até 

24 horas. 

Deverá apresentar solução de 

emergência. 

Alta Funcionalidade com problema, mas 

sem comprometer a operação do 

sistema; 

Não há compromisso imediato e 

inadiável do usuário; 

Alguns munícipes precisam ter a 

solução dos seus interesses adiada. 

Ação em até 4 horas da abertura 

do chamado com resolução em 

48 horas. 

Deverá apresentar solução de 

contorno. 

Média Erro ou mau funcionamento não 

enquadrado nas categorias anteriores. 

Ação dentro de 8 horas da 

abertura do chamado e resolução 

em 60 horas. 

Baixa Tempo para conclusão não é requerido 

e o trabalho normal pode continuar. 

Ação em 10 horas da abertura 

do chamado e resolução em 

prazo de comum acordo. 
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10.5 A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover 

uma Solução de Contorno para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como 

CRÍTICO - ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme 

especificado no contrato vinculado a este termo; 

10.6 Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato 

vinculado a este termo, a cada período de 1 (uma) hora corrida de atraso na apresentação 

da Solução de Contorno, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em aberto para 

SUPORTE TÉCNICO, como CRÍTICO; 

10.7 A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover 

uma Solução Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como 

CRÍTICO - ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme 

especificado no contrato vinculado a este termo; 

10.8 Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato 

vinculado a este termo, a cada período de 5 (cinco) horas corridas de atraso na 

apresentação da Solução Definitiva, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em 

aberto para SUPORTE TÉCNICO, como CRÍTICO; 

10.9 A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover 

uma Solução de Contorno para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como 

MÉDIO - ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme 

especificado no contrato vinculado a este termo; 

10.10 Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato 

vinculado a este termo, a cada período de 2 (duas) horas corridas de atraso na 

apresentação da Solução de Contorno, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em 

aberto para SUPORTE TÉCNICO, como MÉDIO; 

10.11 A inobservância pela CONTRATADA do Níveis Mínimos de Serviço para prover 

uma Solução Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como 

MÉDIO - ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme 

especificado no contrato vinculado a este termo; 
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10.12 Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato 

vinculado a este termo, a cada período de 7 (sete) horas corridas de atraso na 

apresentação da Solução Definitiva, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em 

aberto para SUPORTE TÉCNICO, como MÉDIO; 

10.13 A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover 

uma Solução de Contorno para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como 

NORMAL - ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme 

especificado no contrato vinculado a este termo; 

10.14 Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato 

vinculado a este termo, a cada período de 8 (duas) horas corridas de atraso na 

apresentação da Solução de Contorno, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em 

aberto para SUPORTE TÉCNICO, como NORMAL; 

10.15 A inobservância pela CONTRATADA do Níveis Mínimos de Serviço para prover 

uma Solução Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como 

NORMAL - ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme 

especificado no contrato vinculado a este termo; 

10.16 Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato 

vinculado a este termo, a cada período de 24 (sete) horas corridas de atraso na 

apresentação da Solução Definitiva, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em 

aberto para SUPORTE TÉCNICO, como NORMAL; 

10.17 Durante a abertura do chamado, a Contratante informará o nível de priorização, que 

poderá ser contestado pela empresa vencedora, sempre após o atendimento; 

10.18 As horas serão sempre contadas levando-se em conta o período de 08:00h às 12:00h e 

das 14:00h às 18:00h, nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, na sede da Empresa 

contratada; 

10.19 Todos os chamados deverão ter seu tempo para atendimento cumprido, 

independentemente da abertura de novo chamado com prioridade maior; 
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10.20 A Contratante não se responsabilizará por testes em alterações efetuadas e/ou em 

novas implementações efetuadas no Sistema. A Empresa contratada deverá atualizar e 

liberar o Sistema atendendo perfeitamente aos requisitos da alteração e/ou da nova 

funcionalidade necessária à execução dos trabalhos; 

10.21 Os serviços de manutenção ou julgados essenciais ao bom funcionamento da 

administração municipal e não cobertos por este Termo de Referência, poderão ser objeto 

de entendimento entre as partes, observada a legislação vigente. 

10.22 Os equipamentos de informática a serem utilizados por seus prepostos serão 

fornecidos pela Contratada. 

 

11 MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS 

11.1 Entende-se por manutenções evolutivas o desenvolvimento de novas funcionalidades 

e serviços, as quais não se encontram listadas nos requisitos obrigatórios; 

11.2 As solicitações de manutenções evolutivas requeridas pelo Contratante serão 

remuneradas até o limite de 2.000 (dois mil) pontos de função, contratadas para o 

desenvolvimento de funcionalidades adicionais e o atendimento de situações específicas 

requeridas pelo Município;  

11.3 O Banco de Pontos de Função é uma reserva de recursos de desenvolvedores, para a 

realização de eventuais atividades não contempladas neste Termo de Referência que 

poderá ser utilizado ou não, a critério da Contratante, mediante solicitação devidamente 

formalizada; 

11.4 Cada solicitação será analisada pelas partes envolvidas resultando em documento 

contendo serviço a ser realizado, volume de Pontos de Função previstos, custo respectivo 

e prazo de execução; 

11.5 A Contratada deverá alocar Preposto com experiência em gerenciamento de projetos 

de desenvolvimento de sistemas, para exercer as seguintes atribuições: receber serviços, 

aceitar os serviços demandados, participar de reuniões, entregar produtos, assinar 
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documentos, apresentar relatórios de progresso e de níveis de serviço e pré-faturas e 

efetuar quaisquer atividades relacionadas com a gestão do presente contrato, sendo lotado 

no Município sede da Contratante. 

 

12 MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL 

12.1 O Módulo de Tributação Municipal deverá oferecer a Prefeitura, os instrumentos 

necessários para a geração, emissão e controle dos tributos administrados pelo Município 

de acordo com a legislação vigente e deverá ter como características gerais:  

12.1.1 Possuir os seguintes cadastros: 

a) único de contribuintes com a natureza física e jurídica de diversas categorias, 

independentemente dos tributos tratados pelo sistema; 

b) de uma ou mais endereços vinculados ao contribuinte; 

c) de transferência de contribuinte, unificando o CPF/CNPJ em um único 

cadastrado, registrando todo o seu histórico; 

d) de ambulantes vinculado com o cadastro unificado dos contribuintes do 

município; 

e) de atividades, assim como ponto de referência, preferencialmente 

georreferenciado, vinculado ao cadastro de ambulantes; 

f) de transferência de Ambulantes/Barracas, registrando todo seu histórico; 

g) de Transporte/Permissionário vinculado ao cadastro unificado dos 

contribuintes do município; 

h) de Tipo de Transporte/Fabricante/Modelo e Cor do Veículo. 

i) de tipo de permissão, parametrizável por tipo de validade, relatório/layout a ser 

emitido, título e subtítulo do relatório e, o tipo e os responsáveis pelas 

respectivas assinaturas; 
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j) e o gerenciamento de emissões de alvarás e permissões pertinentes ao cadastro 

de Transporte/Permissionário. 

12.1.2 Possuir uma tela única de atalhos com diversificados cadastros, parametrizado a opção 

“pop-ups” ao login do usuário, para abertura automática após autenticação no sistema; 

12.1.3 Possuir acesso aos cadastros de imóveis, empresas, sócios e conta corrente vinculados 

ao cadastro do contribuinte; 

12.1.4 Todas as taxas/impostos deverão ser tratados pelo sistema, de forma parametrizada de 

acordo com a legislação local quanto a sua fórmula de cálculo, juros, multa, correção, 

índices e alíquotas por exercício; 

12.1.5 Deverá permitir a realização do cálculo de tributos, através de simulações, 

parametrizáveis pelo próprio usuário dentro das normas vigentes no Código Tributário 

do Município de Aracaju; 

12.1.6 Deverá possuir os seguintes recursos:  

a) Gerador de relatório; 

b) Gerador de arquivos; 

c) Gerador de documentos; 

d) Gerador de documentos com código de barras para cobrança. 

12.1.7 Todos os módulos devem possuir auditoria das transações realizadas, com identificação 

do responsável, data, hora e o conteúdo da informação; 

12.1.8 As telas de aplicação devem ter a opção de impressão do seu conteúdo; 

12.1.9 Devem possuir consulta da posição financeira consolidada, por contribuinte e por 

Grupo econômico; 

12.1.10 O Sistema deverá possibilitar a emissão de Guias de cobrança de todos os tributos por 

ele tratados; 

12.1.11 Deve dispor de meios de seleção de grupos de contribuintes/atividades para que 

possam ser efetuadas simulações de cálculos ou recálculos; 
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12.1.12 Emissão de 2. Vias de cobrança de todos os tributos, com o registro da identificação 

do responsável pela emissão, a data e hora da ocorrência da mesma (auditoria); 

12.1.13 Manter controle de registro das notificações de documentos expedidos para os 

contribuintes; 

12.1.14 Permitir que as auditorias possam ser extraídas e armazenadas em meio magnético 

externo; 

12.1.15 Todos os relatórios devem ter opção para serem impressos ou gravados em arquivos; 

12.1.16 Permitir o cadastro de tipos diferentes de endereços para entrega de correspondências; 

12.1.17 Permitir determinar o Grupo Econômico; 

12.1.18 Possuir opção de atualização automática do sistema, com parametrização de horário 

pré-definido; 

12.1.19 Possuir nota de versão, detalhando os casos contempladas à cada atualização realizada 

mantendo o histórico versão a versão; 

12.1.20 Possuir opção que permitir o gerenciamento de licença; 

12.1.21 A Contratada deverá manter um canal de comunicação (telefônico, chat, e-mail) para 

o esclarecimento de dúvidas dos contribuintes do Município durante o horário 

comercial a partir da disponibilização do módulo de tributação municipal. 

12.2 Quanto aos Tributos IMOBILIÁRIOS o Sistema deverá: 

12.2.1 Possuir os seguintes cadastros, preferencialmente georreferenciado: 

a) de distrito e setor, quadra, lote; 

b) de bairro e zoneamento do município; 

c) de equipamentos e serviços dos logradouros e seus fatores corretivos aplicados 

na planta genérica de valores do terreno por exercício; 

d) de logradouros por faixa (seção), identificando a numeração das folhas Atlas e 

o logradouro inicial e final; 
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e) das características gerais, do terreno e da edificação com seus fatores 

corretivos e/ou pontuação, utilizadas no cadastro imobiliário por exercício; 

f) dos imóveis relacionado com o cadastro unificado dos contribuintes do 

Município; 

g) de loteamento associado ao cadastro imobiliário; 

h) de equipamentos especiais associado ao cadastro imobiliário; 

i) de logradouros/trechos vinculado à testada principal ou não, vinculado ao 

cadastro imobiliário; 

j) da Planta Genérica de Valores da Construção por exercício associada ao 

cadastro imobiliário; 

12.2.2 Permitir emissão online no site da prefeitura de certidões; 

12.2.3 Cadastrar de todas as características do terreno bem como da edificação do Imobiliário. 

12.2.4 Efetuar o tratamento de valorização e depreciação (terreno e construções) bem como da 

pontuação da construção de acordo com a legislação em vigor, devendo ser capaz de 

atribuir ao imóvel a sua categoria correspondente; 

12.2.5 Calcular os lançamentos anuais de Impostos e taxas anexas, segundo parametrização 

estabelecida pelo usuário; 

12.2.6 Permitir a revisão e recálculo de lançamento de forma individualizada; 

12.2.7 Emitir 2as. vias de carnês com atualização dos valores por atraso, imprimindo 

opcionalmente apenas as parcelas não pagas; 

12.2.8 Permitir a emissão de certidões e documentos diversos; 

12.2.9 Permitir simulações de cálculos apurando totais e estatísticas de lançamento; 

12.2.10 Permitir o cadastramento de mais de um proprietário ou mais de um compromissário 

para um mesmo imóvel; 

12.2.11 Deverá efetuar o cálculo automático do coeficiente de fração ideal para condomínios 
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verticais e horizontais; 

12.2.12 Deverá verificar, ao término do cadastramento das unidades de um determinado 

condomínio, se a soma das áreas destas unidades coincide com a área total informada 

para aquele condomínio; 

12.2.13 Possuir procedimento para controlar o desmembramento de unidades imobiliárias, 

registrando a data do ocorrido, a ocupação da unidade, sua área e os proprietários; 

12.2.14 Controlar o remembramento de unidades imobiliárias, registrando a data do ocorrido à 

ocupação da unidade, sua área e os proprietários; 

12.2.15 Registrar todas as alterações sofridas pelo cadastro imobiliário registrando a data, o 

responsável pelas alterações e os valores anteriores frente aos novos; 

12.2.16 Cadastrar as características do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI)  com seus 

respectivos valores na tabela de Pontos por exercício. 

12.2.17 Permitir controle de isenções e imunidades definido no cadastro imobiliário, 

registrando a data e o motivo; 

12.2.18 Possuir identificação no cadastro de imóvel se é participante do programa minha casa 

minha vida; 

12.2.19 Possuir campos, específicos vinculado à informações do registro do imóvel junto aos 

cartórios; 

12.2.20 Possuir campos, específicos vinculado à informações do primeiro proprietário do 

imóvel; 

12.2.21 Permitir o cadastramento de mais de um proprietário do imóvel; 

12.2.22 Permitir o tratamento de concessão de benefícios, registrando e efetuando os mesmos 

nos lançamentos correspondentes; 

12.2.23 Permitir selecionar endereço para correspondência diferenciada por imóvel; 

12.2.24 Permitir manter o histórico de ex-proprietários do imóvel; 
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12.2.25 Manter informações cadastrais de vários exercícios para um mesmo imóvel; 

12.2.26 Fórmula de cálculo, parametrizável de forma compreensiva, com tratamento de todos 

os fatores de depreciação e valorização citado no Código Tributário; 

12.2.27 Deve possibilitar ainda tratamentos especiais para descontos sobre o imposto em 

função de dados cadastrais ou valor venal; 

12.2.28 Recálculo dos lançamentos com tratamento de compensação dos valores pagos na 

substituição da conta, gerando novo lançamento com os valores complementares; 

12.2.29 Possuir campos para identificação dos números dos medidores de consumo das 

concessionárias de água e energia elétrica dos imóveis; 

12.2.30 Registrar o responsável pelo levantamento das informações do cadastro imobiliário 

em campo, sua data, bem como as revisões efetuadas neste cadastro e sua data; 

12.2.31 Permitir o registro de informações no cadastro imobiliário (fotos, posicionamento, 

características, etc) através de dispositivos móveis (smartphones, tablets), com posterior 

homologação dos dados, se for o caso; 

12.2.32 Controlar a situação do cadastro do imóvel: normal, baixa, pendente, remembrado, 

cancelado, registrando sua data e motivo; 

12.2.33 Permitir realizar consultas no Cadastro Imobiliário por: Inscrição Cadastral, Inscrição 

Cadastral anterior, Endereço do imóvel, Quadra e Lote, Face de quadra, CPF / CNPJ; 

12.2.34 O sistema deverá armazenar o histórico de todos os cálculos efetuados; 

12.2.35 O sistema deverá possibilitar consulta da posição financeira segundo os seguintes 

filtros: Código do contribuinte, Endereço do imóvel, Identificação do lançamento, 

Identificação do parcelamento, Inscrição cadastral, Inscrição da dívida ativa, Nome do 

proprietário - Nome do compromissário; 

12.2.36 IMOBILIARIO – IPTU, característica específicas: 

a) Possuir acesso aos lançamentos do exercício vigente e dos exercícios 

anteriores do IPTU e da Dívida vinculado ao cadastro do imóvel; 
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b) Possuir rotina para avaliação do valor venal territorial e predial dos imóveis, 

independente do lançamento dos IPTU do exercício; 

c) Possuir cadastro e o gerenciamento quanto à entrega do IPTU/Carnê por 

exercício; 

d) Possuir Layout de impressão do lançamento do IPTU em formato DAM ou 

Carnê, assim como à configuração de tamanho do papel A5. 

12.2.37 IMOBILIÁRIO – ITBI, características específicas: 

a) Possuir os seguintes cadastros: 

I. das naturezas de transações do ITBI; 

II. de financiador; 

III. de despachantes; 

IV. de tabelião; 

V. de cartório; 

b) Realizar emissão do ITBI sobre os parâmetros definidos por tipo de transação; 

c) Possuir campos específicos para permitir à parametrização por exercício da 

emissão ITBI, quanto à: quantidade de parcelas, alíquotas para pagamento 

avista, alíquota laudêmio, alíquota ITBI não financiado e alíquota ITBI 

financiado; 

d) Possuir a identificação do tabelionato, tabelião, despachantes e financiador da 

transação do ITBI; 

e) Permitir à emissão e o gerenciamento do ITBI agregando junto à cobrança taxa 

de laudêmio; 

f) Possuir regra que impede a emissão do ITBI sobre existência de débito junto 

ao IPTU e Divida Ativa; 
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g) Possuir Layout de impressão do lançamento do ITBI em formato DAM ou 

Carnê, assim como à configuração de tamanho do papel A5, proporcionando 

economia de papel; 

h) Possuir listagem do espelho da transação do ITBI, contendo todos os dados 

transmitente, do adquirente e das características do imóvel, assim como terreno 

e construção; 

i) Possuir listagem de extrato de pagamento do ITBI; 

j) Possuir regra de transferência automática de proprietário do imóvel, após a 

confirmação do pagamento do ITBI; 

12.2.38 O Gerador de Relatórios, assim como o Gerador de Consultas deverão permitir a 

parametrização da saída de informações quanto ao cadastro imobiliário em relatórios, 

listagens, arquivos ou consultas na tela com no mínimo as informações sobre: 

a) espelho do cadastro imobiliário demonstrando todas as informações existente 

no cadastro imobiliário; 

b) espelho do cadastro imobiliário simplificado, contendo as informações dos 

contribuintes, número do logradouro, número e sub número métrico, testada 

principal, área do terreno, área construída, área total construída, loteamento, 

quadra e lote; 

c) declaração de localização e de avaliação do imóvel com informações dos 

confrontantes; 

d) título dominial, contendo parecer do fiscal e da comissão; 

e) relação dos logradouros e faces de quadras; 

f) ficha cadastral, perfil do contribuinte e posição financeira; 

g) imóveis imunes/isento de IPTU; 

h) imóveis por Logradouro; 

i) cadastro imobiliário por loteamento e bairro; 
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j) cadastro de regiões, contendo código, nome, valor e observações; 

k) cadastro imobiliário com opções de filtro de pesquisa por (inscrição, situação, 

contribuinte, CPF/CNPJ, logradouro, distrito, setor, quadra, lote, unidade e 

ocupação do lote); 

l) do cadastro de imóveis sobre terreno, simplificado; 

m) quadro de resumo do cadastro imobiliário por situação; 

n) logradouro com filtro de pesquisa por: exercício, faixa de data de cadastro, 

faixa de número do logradouro, CEP, bairro, trecho e faixa de valores da 

planta genérica; 

o) logradouro com filtro de pesquisa por nível de bairro, contendo o número e 

nome do logradouro, nome e nível do bairro, valor da planta genérica de 

valores predial e não predial por exercícios; 

p) logradouro por trecho com filtro de pesquisa por nome do logradouro e trecho 

contendo: o número, tipo, titulo, nome, extensão, número do logradouro inicial 

e final, e o número do trecho; 

q) ITBI contendo: histórico de transações imobiliárias, relação por adquirente, 

relação por transmitente e relação por inscrição cadastral. 

r) maiores devedores de IPTU com diversificados filtro de pesquisa: exercício, 

por faixa de valores, por nome do proprietário, por código e inscrição do 

imóvel, por área do terreno, área da edificação, nome logradouro, quadra, lote, 

loteamento, tipo de ocupação, tipo de utilização; 

s) arrecadação do IPTU (Quadro de Resumo) por exercício, descriminando o 

percentual de adimplência e inadimplência, assim como montante total geral 

lançado no exercício sem desconto, total lançado das taxas em cota única e 

parcelas, quantitativo de lançamentos lançados, arrecadado e em aberto por 

cota única e parcela, com demonstrativo de imóveis por tipo territorial ou 

predial; 
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t) resumo para impressão do IPTU por exercício; 

u) lançamentos e pagamentos de IPTU por faixa, inscrição e endereço, com filtro 

de cota única ou parcelas, assim como valores do IPTU e demais taxas e data 

de pagamento; 

v) lançamento realizados de IPTU agrupado por faixa de distrito, setor e quadra; 

w) lançamentos e arrecadação do IPTU por contribuinte, bairro e logradouro; 

x) imóveis adimplentes do IPTU; 

y) imóveis inadimplentes do IPTU; 

z) composição do valor do IPTU e as taxas devidas por exercício, destacando a 

fórmula, fatores, características do Valor Venal Territorial, Valor Venal 

Predial, Valor Venal do Imóvel, Alíquota, quantidade de parcelas, valor da 

cota única com desconto de acordo a parametrização e informações existentes 

no cadastro imobiliário no período do lançamento do IPTU; 

aa) loteamento; 

bb) imóveis classificado fora da zona urbana. 

12.3 Quanto aos Tributos MOBILIÁRIOS o Sistema deverá: 

12.3.1 Possuir os seguintes cadastros:  

a) das atividades econômicas mobiliárias do Município relacionado com o 

cadastro de contribuintes unificados do Município; 

b) de atividades simplificado para aquelas empresas que não são estabelecidas no 

município ou que não possuem inscrição municipal; 

c) de contadores responsáveis pelas inscrições dos contribuintes do cadastro 

mobiliários; 

d) de natureza jurídica associado ao cadastro mobiliário; 

e) de tipo de sociedade associado ao cadastro mobiliário; 
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f) de tipo de enquadramento associado ao cadastro mobiliário; 

g) de características do estabelecimento associado ao cadastro de mobiliário; 

h) de porte de empresa associado ao cadastro mobiliário; 

i) das atividades e serviços para cobrança de Taxas associadas ao cadastro de 

atividade econômica mobiliário, identificando atividade principal e secundária; 

j) das atividades e serviços para cobrança do ISS associadas ao cadastro de 

atividade econômica mobiliário, identificando atividade principal e 

secundárias. 

12.3.2 Possuir relacionamento do cadastro de atividade econômica mobiliário com o cadastro 

de imóveis do município. 

12.3.3 Deverá permitir a informação e manutenção da base de dados dos contribuintes 

mobiliários e seus respectivos sócios; 

12.3.4 Controlar a situação do cadastro da atividade econômica mobiliária por situação 

normal, baixada, pendente, suspensa, em fiscalização ou inscrição temporária, 

registrando data e motivo; 

12.3.5 Registrar o responsável pelo levantamento das informações do cadastro mobiliário em 

campo e sua data; 

12.3.6 Identificar se o contribuinte vinculado à atividade econômica mobiliário do Município é 

participante do programa do simples, assim como alíquota e data de opção; 

12.3.7 Possuir procedimento de Importação dos Arquivos de REGIN (sistema integrados de 

registros de empresas junto à Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda 

Estadual e Prefeituras), contemplando inclusões e alterações das inscrições no 

Mobiliário; 

12.3.8 Possuir procedimento de Importação do arquivo disponibilizado pela receita federal, 

contendo todos os CNPJ estabelecido no município; 
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12.3.9 Possuir procedimento de Exportação de arquivo a ser disponibilizado à Receita Federal, 

contendo as empresas pendentes junto ao município em relação às taxas; 

12.3.10 Cadastrar sócios das empresas que possuem atividade econômica com identificação 

do C.P.F e endereço de residência; 

12.3.11 O sistema deverá calcular o lançamento anual do ISS Fixo(anual) e das taxas anexas; 

12.3.12 Deverá emitir carnês para ISS Mensal; 

12.3.13 Deverá permitir a correção e recálculo de forma individualizada; 

12.3.14 Deverá possibilitar a realização de simulações das formas de lançamentos; 

12.3.15 Deverá permitir o cadastramento de contribuintes qualificados segundo a atividade 

exercida, inclusive com data retroativa para a cobrança de ISS e taxas; 

12.3.16 Possuir rotina para geração de lançamento de carnê de ISS em branco para todas ou 

apenas uma Atividade Econômica do Município; 

12.3.17 Registrar e controlar a autenticação dos livros de ISS das Atividades Econômicas do 

Município; 

12.3.18 O sistema deverá possibilitar a geração de lançamentos retroativos, conforme a data 

de início da atividade; 

12.3.19 Permitir a emissão de guias para contribuintes que residam fora do município;  

12.3.20 O sistema deverá armazenar os dados cadastrais do mesmo, assim como o serviço 

prestado e a alíquota a tributar;  

12.3.21 Permitir que se registre os valores bases para o recolhimento do ISS; 

12.3.22 Permitir também que sejam registradas as retenções de ISS; 

12.3.23 Permitir registrar a forma de recolhimento praticada: por pagamento, comunicação de 

isenção, sem movimento ou recolhimento em outro município; 

12.3.24 Emitir guias de recolhimentos para serviços eventuais dos contribuintes do Município 

e de fora do município; 
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12.3.25 Emitir guias de tomadores dos contribuintes do município e de tomadores de fora do 

Município; 

12.3.26 Emitir guias de recolhimentos para pessoa física; 

12.3.27 Para análise e comparativo fiscal, o sistema deverá emitir relatório composto de 

valores base e valores arrecadados, mês a mês com opção de escolha de período ou 

períodos; 

12.3.28 Dispor de rotinas exclusivas para tratar contribuintes optantes do Simples Nacional. 

12.3.29 Permitir identificar através de tabela própria os tipos de publicidades principal e 

secundária de Fachada, utilizadas pelas atividades econômicas mobiliárias e suas 

quantificações e métricas para cobrança; 

12.3.30 Possuir campos identificadores dos dados do contrato social na junta comercial do 

estado, da atividade econômica mobiliária;  

12.3.31 Possuir tabela para o Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE, associada 

ao cadastro de Atividade econômica mobiliário do Município; 

12.3.32 Cadastrar isenção por motivo e exercício associado ao cadastro mobiliário; 

12.3.33 Cadastrar horário de funcionamento associado ao cadastro de atividades econômicas; 

12.3.34 Cadastrar Faturamento por exercício associado ao cadastro de atividades econômicas; 

12.3.35 Cadastro de sócios, bem como as informações relacionadas a quantidade de quotas, 

qualificações, data inicial e final, vinculado ao cadastro de mobiliário; 

12.3.36 Permitir controle de isenções e imunidades definido no cadastro mobiliário, 

registrando a data e o motivo; 

12.3.37 Possuir campos identificadores no cadastro de atividades econômicas mobiliário, 

quanto à incidência de impostos e taxas e contribuições vigentes, por tipo e período; 

12.3.38 Possuir telas identificadoras no cadastro mobiliário que demonstrem informações 

quanto à: emissão de ocorrência fiscal e ação fiscal, associado ao cadastro de atividades 

econômicas;  
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12.3.39 Possuir acessos dinâmicos de atalhos a partir do cadastro de atividades econômicas 

mobiliário para lançamento de impostos, taxas e contribuições, além da dívida ativa; 

12.3.40 Possuir campo identificador no cadastro de atividades econômicas mobiliárias que 

informa se o cadastro é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e); 

12.3.41 Controlar o tipo de exigibilidade do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza), como também o tipo de enquadramento/regime especial de tributação, 

conforme modelo conceitual da ABRASF; 

12.3.42 Permitir cadastrar o cronograma de obrigatoriedade quanto à emissão da Nota Fiscal 

Eletrônica (NFS-e), assim como o tipo obrigação do cronograma, data inicial, data final 

e dia para prorrogação, associado ao cadastro mobiliário; 

12.3.43 Possuir campos específicos da numeração inicial associada à emissão da NFS-e; 

12.3.44 Possuir campos identificadores vinculados à informação Recibo Provisório de 

Serviços (RPS) número, série, data; 

12.3.45 Impedir a movimentação no sistema das atividades econômicas que estejam em 

situação de pendência ou em fiscalização; 

12.3.46 Registrar, Controlar e emitir A.I.D.F - Autorização para Impressão de Documentos 

Fiscais, para o contribuinte prestadores de serviços, não emissores de NFS-e; 

12.3.47 O sistema deverá possuir escrituração de notas ficais de contribuintes residentes ou 

não no município e de tomadores de serviços; 

12.3.48 Registrar e controlar e autenticação dos talões emitidos pelas Atividades Econômicas 

do Município; 

12.3.49 Registrar e controlar a devolução de talões efetuados pelas Atividades Econômicas do 

Município; 

12.3.50 Controlar Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) emitidas pela empresa no 

cadastro Mobiliário; 
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12.3.51 Permitir geração de arquivo (chave criptografada) contendo os dados do cadastro 

mobiliário e informações complementares do Prestador da NFS-e do município, para 

utilização do Sistema integrado de emissão de RPS (off-line) x NFS-e; 

12.3.52 Registrar e Controlar as certidões municipais emitidas dos tipos: negativa, positiva, 

positiva com efeito negativa, baixa, cadastral, informação, talão, pela Prefeitura; 

12.3.53 Registrar e gerenciar a emissão de diversas certidões associada ao cadastro de tipo de 

certidões, devendo ser parametrizada a origem do módulo, titulo do relatório, layout da 

certidão, tipo de validade, assim como o tipo e os responsáveis pelas respectivas 

assinaturas; 

12.3.54 Possuir regra que impede a emissão de certidões sobre existência de débito de acordo 

à parametrização no cadastro do tipo de certidões; 

12.3.55 Possuir mecanismos para registrar e gerenciar a emissão de diversos tipos de 

declarações, associado o relatório a ser emitido, o título, e texto em conformidade com 

a norma municipal vigente; 

12.3.56 Registrar e gerenciar a emissão de diversos alvarás associados ao cadastro de tipo de 

alvará, devendo ser parametrizada a origem do módulo, o titulo do relatório, layout do 

alvará, tipo de validade, assim como o tipo os responsáveis pelas respectivas 

assinaturas; 

12.3.57 Possuir regra que impede a emissão de alvará sobre existência de débito de acordo à 

parametrização no cadastro do tipo de alvará; 

12.3.58 Registrar e gerenciar à emissão de Cartão de Inscrição do Cadastro Geral de Atividade 

Econômica do Município; 

12.3.59 Registrar e controlar os alvarás Municipais emitidos pela Prefeitura; 

12.3.60 Possuir gráficos gerencial quanto a emissão de certidão online e 2ª via de impostos e 

taxas emitidas no portal do contribuinte; 

12.3.61 Possuir gráficos gerencial quanto à emissão geral de DAM/Boleto, e pagamentos; 
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12.3.62 Permitir o Parcelamento/ Agrupamento dos tributos do exercício vigente para a 

emissão de um único boleto/DAM referente ao contribuinte/empresa/imóvel 

selecionado. 

12.3.63 Permitir o cadastro de lançamento referente à diferença de imposto do IPTU; 

12.3.64 Possuir o Módulo do Sisobra-Pref , com a emissão do Alvará de Obras/Habita-se e a 

exportação dos dados para o Sisobra-Pref em conformidade com a Portaria MPS/SRP 

nº 160 de 21 de junho de 2005; 

12.3.65 Calcular todos os impostos ou taxas, em cota única ou parcelas, com descontos ou 

não, pertinentes a cada cadastro técnico utilizando dados implantados na tabela de 

parâmetros por exercício, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo e 

ainda permitir cálculos ou recalculo individuais ou de um grupo de contribuintes; 

12.3.66 Permitir parametrizar a quantidade de vias a ser impressa na emissão da nota fiscal 

avulsa; 

12.3.67 Possuir procedimento de processamento em Lote dos impostos, taxas e contribuições 

por faixa de valores; 

12.3.68 Permitir gerar segunda via (2ª via) dos DAM's/Boletos emitidos, calculando 

automaticamente os encargos parametrizados após o vencimento; 

12.3.69 O Gerador de Relatórios, assim como o Gerador de Consultas deverão permitir a 

parametrização da saída de informações do cadastro mobiliário em relatórios, listagens, 

arquivos ou consultas na tela com no mínimo as informações sobre: 

a) logradouros; 

b) CNPJ/CPF e nome de fantasia; 

c) razão social (pesquisa fonética); 

d) atividade, serviços e sócios; 

e) contribuintes ativos; 

f) contribuintes baixados; 
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g) contribuintes isentos/imunes; 

h) atividade de Taxas de Publicidades; 

i) lançamentos realizados por exercícios do impostos, taxas e contribuições; 

j) cadastro de atividades econômicas de ISS Autônomo; 

k) cadastro de atividades econômicas de ISS Pessoa Jurídica; 

l) lançamentos realizados do ISS em branco por empresas ; 

m) inadimplentes do ISS Autônomo por exercícios; 

n) empresa por Incidência de ISS; 

o) atividade da TLF por exercício, faixa de referência e valores; 

p) cadastro de atividades econômicas sem vinculação com atividade da TLF; 

q) cadastro de atividades econômicas, associado à atividade de TLF por porte de 

da empresa por valores; 

r) inadimplentes da TLF por exercícios; 

s) empresas não estabelecidas no município que presta serviços no município; 

t) tipos de contribuintes; 

u) declaração cadastral. 

v) posição Financeira. 

w) ficha Cadastral. 

x) perfil do cadastro econômico. 

y) perfil do contribuinte. 

z) extrato dos recolhimentos; 

aa) referentes a cálculos e simulações: analítico dos lançamentos por atividade, 

demonstrativo do cálculo para conferência, análise do cálculo, análise dos 

lançamentos, estatística de cálculo, estatística dos lançamentos, rol de cálculo 
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e rol dos lançamentos; 

bb) posição analítica e sintética de todos os lançamentos realizados no sistema 

(Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação dos Créditos Tributários). 

12.4 - Quanto a Contribuição de Melhoria o Sistema deverá: 

12.4.1 Deverá manter a base de dados de editais e contribuintes; 

12.4.2 A partir dos dados dos editais: compor o cadastro dos contribuintes beneficiados pela 

melhoria; 

12.4.3 calcular os lançamentos e permitir a impressão das guias de cobrança; 

12.4.4 Deverá possibilitar a geração de várias modalidades de pagamento previstas na lei, 

controlando o pagamento das contas, conforme opção escolhida pelo contribuinte; 

12.4.5 O sistema deverá ser parametrizado, de modo a permitir o cálculo e lançamento dos 

vários outros tipos de taxas e preços cobrados pelo município; 

12.4.6 Deverá dispor de opções para cadastramento de contribuintes no ato da emissão do 

respectivo lançamento (atendimento de balcão) ou para formação de base de dados para 

lançamento periódico (ex.: anual). 

12.5 Quanto a Dívida Ativa o Sistema deverá: 

12.5.1 Possuir rotina de inscrição em dívida ativa e notificação da inscrição em dívida ativa; 

12.5.2 Controlar a dívida ativa, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, 

data e número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais; 

12.5.3 Emitir o livro de inscrição em dívida ativa; 

12.5.4 Permitir atualização com aplicação dos acréscimos legais aos débitos em inscrição; 

12.5.5 Dispor de rotinas parametrizáveis para parcelamento de débitos inscritos em dívida 

ativa como: quantidade máxima de parcelas, valor mínimo da parcela; 

12.5.6 Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas via baixas, anistias, 

pagamentos, cancelamentos e execução judicial de dívida; 
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12.5.7 Dispor de rotinas de consulta com atualização de débitos que possibilitem informar ao 

contribuinte, o total de sua dívida consolidada e atualizada; 

12.5.8 Efetuar o Fechamento do Exercício, Prescrição da Dívida e Abertura do Exercício; 

12.5.9 Permitir consultas unificada geral da situação da dívida ativa mostrando os débitos 

decorrentes de todas as receitas do contribuinte com valores atualizados e opção para 

impressão; 

12.5.10 Emitir notificação de cobrança para os contribuintes devedores, sendo que o conteúdo 

da notificação seja parametrizado pelo usuário do sistema; 

12.5.11 Possuir opção de parametrização do texto do relatório correspondente à confissão do 

parcelamento da divida ativa; 

12.5.12 Possuir opção para efetuar parcelamento da dívida ativa com cobrança de juros de 

financiamento e calculo do valor da parcela em função do numero de parcelas e com 

entrada diferente em valor e datas;  

12.5.13 Possuir opção de parametrização correspondente à anistia fiscal da divida ativa por 

forma de pagamento e quantidade de parcelas e valores;  

12.5.14 Possuir opção de parametrização do tipo de cálculo a ser utilizado no cancelamento do 

parcelamento da divida ativa; 

12.5.15 Possuir gráficos quanto ao cadastro da divida ativa, por módulo, natureza, situação e 

exercício; 

12.5.16 O Gerador de Relatórios, assim como o Gerador de Consultas deverão permitir a 

parametrização da saída de informações sobre a Divida Ativa em relatórios, listagens, 

arquivos ou consultas na tela com no mínimo as informações sobre: 

a) situação financeira geral do cadastro da divida ativa; 

b) parcelamentos realizados sobre o cadastro da divida ativa; 

c) situação financeira por parcelamento do cadastro da divida ativa; 

d) parcelamentos da divida ativa pagos sobre execução; 
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e) divida ativa não executada; 

f) divida ativa paga sem execução; 

g) maiores devedores da divida ativa sobre execução; 

h) divida ativa canceladas por exercício; 

i) divida ativa prescritas por exercício; 

j) posição  da divida com diversificados filtros de pesquisa: por tipo de modulo, 

por situação financeira, por tipo de receita, faixa de exercícios, natureza da 

divida, contribuinte, faixa de valores e divida sobre execução ou não, assim 

como layout de apresentação das informações; 

k) média de recebimento da divida ativa dos últimos três exercícios; 

l) contribuintes beneficiados na adesão do programa de anistia fiscal; 

m) Certidões de Dívida Ativa emitidas; 

n) Livro de inscrição da dívida ativa; 

o) extrato do contribuinte; 

p) débitos passíveis de inscrição na dívida ativa; 

q) devedores não inscritos na Dívida Ativa, por grupo de lançamento; 

r) estatística sobre cobrança amigável. 

12.6 Simples Nacional  

12.6.1 O sistema a ser fornecido pela Licitante vencedora deverá permitir o registro e 

monitoramento dos contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, nos 

termos da LC 123/06, confrontando e permitindo visualizar os dados das Notas Fiscais 

Eletrônicas emitidas pelos respectivos contribuintes, assim como eventuais 

divergências entre o movimento econômico mensal declarado e o valor recolhido 

através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) junto a Receita 

Federal do Brasil (RFB); 
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12.6.2 O sistema deverá ser capaz de realizar a leitura dos arquivos DAF607 disponibilizados 

pelo Banco do Brasil para confirmação do recolhimento do respectivo ISSQN; 

12.6.3 O monitoramento deverá ser efetuado através de relatórios gerenciais que permitam ao 

corpo de fiscalização deste Município visualizar as divergências entre o valor apurado a 

partir do movimento econômico registrado na declaração mensal e o valor recolhido 

pelo contribuinte junto a RFB; 

12.6.4 Apresentar arrecadação mensal do Simples Nacional estratificada por faixa de valores 

pagos, tais como: até R$1.000,00; de R$1.000,01 até R$10.000,00; acima de 

R$10.000,00; quem está no Simples Nacional e não está recolhendo;  

12.6.5 Mostrar quem foi excluído do Simples Nacional em um determinado período;  

12.6.6 Mostrar quem já ultrapassou o limite de enquadramento pelo valor declarado e continua 

no Simples Nacional;  

12.6.7 Mostrar o montante pago e quantidade, por atividade principal, dos contribuintes que 

estão no Simples Nacional;  

12.6.8 Mostrar os contribuintes que não entregaram a declaração anual do Simples Nacional;  

12.6.9 Mostrar a quantidade de optantes do Simples Nacional;  

12.6.10 Mostrar os maiores contribuintes que estão no Simples Nacional;  

12.6.11 Mostrar as declarações mensais e anuais prestadas pelos contribuintes do Simples 

Nacional, importadas dos arquivos disponibilizados no Portal do Simples Nacional. 

12.7 Quanto a ARRECADAÇÃO o sistema deverá: 

12.7.1 O Sistema deverá efetuar o controle da arrecadação mediante, no mínimo, os seguintes 

quesitos: 

12.7.2 Efetuar a emissão dos respectivos carnês, segunda via de carnês, imprimindo 

opcionalmente algumas parcelas em papel no formato A5, conforme padrão de 

arrecadação bancário estabelecido pela FEBRABAN; 
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12.7.3 Permitir parametrizar mais de um convênio bancário FEBRABAN para emissões dos 

tributos; 

12.7.4 Possuir cadastros de bancos e contas bancárias, responsáveis pela arrecadação dos 

tributos; 

12.7.5 Manter uma tabela de feriados; 

12.7.6 Permitir manter “Unidades” de moedas diversas; 

12.7.7 O sistema deve permitir atualização monetária por índices diferenciados a serem 

definidos a cada tributo; 

12.7.8 Deverá dispor de consultas à posição financeira com atualização dos acréscimos legais 

aos débitos. 

12.7.9 Deverá utilizar os recursos de leitura ótica de códigos de barra para maior facilidade e 

precisão na coleta de dados; 

12.7.10 Emitir extrato da movimentação financeira por contribuinte dos tributos pagos em 

aberto ou cancelados; 

12.7.11 Gerar arquivos para a impressão dos carnês de tributos com base nos layout IGG702, 

CBR454, CNAB 643 ou CNAB240; 

12.7.12 Permitir emissão de 2ª via de guias emitidos, calculando os encargos automáticos de 

acordo à parametrização do tipo de tributo após vencimento; 

12.7.13 Deverá dispor de rotinas para tratamento do retorno de pagamento via meio magnético 

padrão FEBRABAN; 

12.7.14 Efetuar as baixas dos débitos automaticamente, através dos movimentos de 

arrecadação fornecidos por Banco via arquivo de retorno; 

12.7.15 Efetuar as baixas dos débitos automaticamente referentes ao Simples Nacional, 

através dos movimentos de arrecadação fornecidos por Banco via arquivo de retorno; 

12.7.16 Deverá disponibilizar tratamento de rejeição de baixas pelo limite de diferença entre o 

valor devido e o valor autenticado do documento. O movimento rejeitado deverá ser 
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gerado de forma que possa ser corrigido e reprocessado posteriormente; 

12.7.17 Possuir estorno da baixa, bem a compensação de baixa; 

12.7.18 Possibilitar efetuar baixa manual de todos os tributos lançados; 

12.7.19 Deverá permitir efetuar o registro das baixas de forma que fique identificado o tipo da 

baixa efetivamente praticado: pago, cancelado, prescrito, remido, dentre outros; 

12.7.20 Deverá permitir estornos e devoluções de receitas; 

12.7.21 Deverá verificar, para lotes de baixas, a igualdade da somatória dos valores dos 

documentos com o total informado, indicando eventual divergência; 

12.7.22 Deverá dispor de rotinas para débito automático em conta corrente segundo o padrão 

FEBRABAN; 

12.7.23 Possuir movimentação de Caixa, para o recebimento de tributos, com os seguintes 

atributos: 

a) rotina de abertura e fechamento do caixa controlada por operador e supervisor; 

b) suprimento e sangria de caixa por dinheiro ou cheque; 

c) leitura ótica de código de barras e autenticação mecânica de documentos de 

arrecadação municipal - DAM em duas vias; 

d) impressão e reimpressão em fita e visualização em tela, dos lançamentos do 

caixa e com a abertura e o fechamento. 

12.7.24 O Gerador de Relatórios, assim como o Gerador de Consultas deverão permitir a 

parametrização da saída de informações quanto ao controle da arrecadação em 

relatórios, listagens, arquivos ou consultas na tela com no mínimo as informações 

sobre: 

a) baixas não processadas; 

b) posição Financeira Imobiliário; 

c) posição Financeira Mobiliário; 
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d) posição Financeira Receitas Diversas; 

e) posição Financeira Pessoa; 

f) posição Financeira Processo Judicial; 

g) posição Financeira Grupo Econômico; 

h) análise da receita(Detalhada); 

i) análise da receita(Total); 

j) contas baixadas para análise de arrecadação; 

k) contas quitadas de um período; 

l) débitos atualizados por conta; 

m) extrato do contribuinte; 

n) parcelamentos; 

o) movimentos de baixa; 

p) valores recebidos e à receber. 

q) gerar relatórios analíticos e sintéticos com a receita classificada de acordo com 

o plano de contas da receita de forma que se integre ao sistema de 

contabilidade pública, gerando todos os lançamentos contábeis resultantes da 

arrecadação. 

r) possuir diversos relatórios analíticos e sintéticos que demonstrem a 

arrecadação: por data de pagamento, data de crédito, desmembrando por 

rubrica contábil, para cada agente arrecadador com a indicação de divergências 

de arrecadação. 

12.8 Quanto a FISCALIZAÇÃO o Sistema deverá: 

12.8.1 Possuir os seguintes cadastros: 

a) dos documentos a serem solicitados no Termo de Ação Fiscal; 
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b) do tipo de tarefa fiscal, parametrizável quanto à pontuação; 

c) do tipo de tarefa fiscal, parametrizável quanto à pontuação; 

d) de juros e multa do Simples Nacional que serão utilizados como parâmetro 

para os cálculos dos fatos gerados pelos auto de Infração sobre incidência de 

ISS do simples nacional; 

e) do tipo de ação fiscal com as opções de configuração do texto a ser impresso 

no Termo de Ação Fiscal, assim como os modelos de relatórios a serem 

utilizados; 

f) do tipo de origem da ação fiscal; 

g) do tipo da ocorrência fiscal com a opção de configuração do texto a ser 

impresso no relatório de Auto de Infração; 

h) do tipo de prorrogação do Termo de Ação Fiscal; 

i) do plantão fiscal que serão utilizados no parâmetro da  pontuação do fiscal; 

j) do tipo da ordem de serviço; 

k) da ordem de serviço; 

l) das ações fiscais por tipo de programação, origem , fiscal e contribuinte; 

m) de Termo de Ação Fiscal. 

12.8.2 Possuir os principais módulos integrados ao sistema de Arrecadação Tributária 

Municipal, dos quais são: Cadastro de Contribuintes, Mobiliário, Imobiliário, Dívida 

Ativa, Consulta de Lançamentos e Relatórios de Mobiliário; 

12.8.3 Possuir atalhos de acesso dinâmicos para aberturas de formulário nas principais telas do 

sistema, entre os quais: Ação Fiscal, Ocorrência Fiscal, Termo de Início da Ação Fiscal, 

Extrato/Parcelamento da Ocorrência Fiscal e Confissão de ISS; 

12.8.4 Registrar e gerenciar todas as ocorrências fiscais, como Notificações, Intimações, Autos 

de Infração; 
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12.8.5 Registrar e gerenciar o encerramento da Ação Fiscal, por Cancelamento, ou Lacração, 

ou Interdição; 

12.8.6 Permitir o cadastro das Notificações, Intimações e Autos de Infração (Multa), de acordo 

com os critérios da Prefeitura; 

12.8.7 Registrar e gerenciar o cadastro e emissão do Cálculo do ISS devido, assim como o 

termo de Confissão de Dívida; 

12.8.8 Possuir rotina que permita alterar a situação da empresa de acordo ao tipo da ação fiscal 

definido pelo usuário no ato na emissão da mesma, alertando os demais usuários no 

momento de emissões de alvará, certidões, lançamentos de ISS e TLF; 

12.8.9 Permitir vincular um ou mais de um imóvel na ação fiscal para serem auditados de 

acordo ao contribuinte informado; 

12.8.10 Permitir o controle e o gerenciamento da situação da Ação fiscal; 

12.8.11 Possuir opção para efetuar o parcelamento da Confissão de Dívida do ISS com a 

cobrança de juros, multas e demais encargos , assim como valor da entrada e forma de 

pagamento, a vista ou parcelado; 

12.8.12 Possuir opção para efetuar o parcelamento do Auto de Infração com a cobrança de 

juros, multas, multa de infração e demais encargos, assim como valor da entrada e 

forma de pagamento, a avista ou parcelado; 

12.8.13 Possuir opção de constituição do auto de infração no cadastro da divida ativa; 

12.8.14 Possuir opção de parametrização do tipo cancelamento a ser adotado no cálculo de um 

cancelamento de um parcelamento de Auto de Infração; 

12.8.15 Emitir o relatório do Auto de Infração com as informações do contribuinte a serem 

auditadas bem as informações pertinentes à empresa matriz caso o auto esteja 

relacionado a uma empresa filial; 

12.8.16 Permitir cadastrar os tipos de Autos de infrações previstos no código tributário, assim 

como cadastrar os autos realizados por Fiscais; 
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12.8.17 Deverá manter o controle de cobrança, notificação, inscrição em dívida ativa e 

ajuizamento dos autos. 

12.8.18 Deve possibilitar manter um cadastro dos fiscais de renda; 

12.8.19 Registrar o período Fiscalizado; 

12.8.20 Deverá possuir rotinas que permitam selecionar empresas para as ações fiscais, por 

logradouro, contribuintes sem recolhimento, maiores contribuintes, por tipo de 

atividade, por tipo de prestação de serviço ou período da última fiscalização; 

12.8.21 Deverá permitir o registro do levantamento fiscal para posterior análise e lançamento 

de diferença de recolhimento; 

12.8.22 Emitir Nota Fiscal Avulsa, com geração de guia para recolhimento. 

12.8.23 Emitir a guia de Auto, com cálculo de todos os encargos; 

12.8.24 Permitir parcelamento dos Autos de infrações; 

12.8.25 Permitir atualizar Faturamento, gerando recolhimentos devidos num período de 

competência; 

12.8.26 Disponibilizar mecanismo para compor o I.S.S. devido e efetuar parcelamento dos 

impostos; 

12.8.27 O Gerador de Relatórios, assim como o Gerador de Consultas deverão permitir a 

parametrização da saída de informações quanto a fiscalização em relatórios, listagens, 

arquivos ou consultas na tela com no mínimo as informações sobre: 

a) das Ações fiscal por empresa, com as opções de filtro de pesquisa por: data de 

abertura da empresa e Nome do responsável pela empresa; 

b) das Ações fiscais por fiscal,com as opções de filtro de pesquisa por: nome do 

Auditor/Fiscal e Data programação; 

c) de Arrecadação por Fiscal, com as opções de filtro de pesquisa por: data de 

crédito e nome do Auditor/Fiscal; 
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d) de Auto de Infração, com as opções de  filtro de pesquisa por: nome do 

auditor/Fiscal e exercício; 

e) de Empresas Fiscalizadas; 

f) de Empresa Não Fiscalizadas; 

g) de TAF emitidos, com as opções de filtro por: nome do  Auditor/Fiscal e Data 

de Emissão dos TAFs; 

h) de Ficha financeira por empresa; 

i) de Produção por Auditor com as informações de pontuação e quantidade de 

plantões realizados por cada Auditor definidos de acordo ao mês selecionado; 

j) posição financeira dos débitos; 

k) posição dos Autos de infrações por Fiscal, por Infrator; 

l) posição dos Autos por tipo de Auto; 

m) posição das ações Fiscais (Razão social ou inscrição Municipal); 

n) alvarás concedidos (Razão social ou inscrição Municipal); 

o) relação dos Autos de Infrações, permitir selecionar por: Fiscal, infrator, tipo de 

Autos, número dos autos e por estágio de cobrança. 

p) comparação entre os recolhimentos efetuados e os valores das notas fiscais 

correspondente, no período; 

q) comparativo de recolhimentos entre períodos; 

r) nota de débitos por auto; 

s) relação dos contribuintes de maior recolhimento; 

t) extrato de Autos; 

u) tipos de Infrações apuradas num período; 

v) estatística dos Autos. - Estatística de recolhimentos - Extrato de recolhimentos; 

w) grade de valores mensais arrecadados em um período; 

x) posição de empresas fiscalizadas por auditor; 

y) emissão de Guias (2.vias). 
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12.9 Quanto as INTIMAÇÕES E AUTOS DE INFRAÇÃO ELETRÔNICOS o 

Sistema deverá: 

12.9.1 Ser capaz de identificar e emitir automaticamente intimações para situações, tais como:  

a) divergência das informações declaradas pelos prestadores e tomadores de 

serviços, inclusive apresentando a natureza da divergência;  

b) divergência das informações de recolhimento dos contribuintes enquadrados 

no regime do Simples Nacional, coletadas a partir dos arquivos DAF607 

disponibilizados pelo Banco do Brasil e as informações de movimento 

econômico mensal declaradas pelos respectivos prestadores de serviço;  

c) prestadores de Serviços, Responsáveis e Substitutos Tributários que não 

cumprem a obrigação de entregar a declaração mensal;  

d) prestadores de Serviços, Responsáveis e Substitutos Tributários que não 

cumprem a obrigação de recolher o ISSQN mensal;  

e) prestadores de Serviços que não efetuem o recadastramento eletrônico; 

f) ser capaz de incluir outras situações, de acordo com a demanda do corpo de 

fiscalização. 

12.9.2 No caso de inobservância às respectivas intimações por parte dos contribuintes, o 

sistema de Gestão do ISSQN deve auxiliar o corpo de fiscalização na emissão do Auto 

de Infração Eletrônico; 

12.9.3 É desejável a existência de módulo de administração que registre os eventos associados, 

tanto às Intimações quanto aos Autos de Infração Eletrônicos; 

12.9.4 Permitir que os arquivos no padrão FEBRABAN ou ficha de compensação definida 

pela Prefeitura, para baixa eletrônica das Guias, enviados pelos agentes arrecadadores 

(instituições financeiras conveniadas) sejam importados e suas informações 

disponibilizadas para consulta de forma amigável;  
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12.9.5 O Gerador de Relatórios, assim como o Gerador de Consultas deverão permitir a 

parametrização da saída de informações quanto às intimações e autos de infração 

eletrônicos em relatórios, listagens, arquivos ou consultas na tela com no mínimo as 

informações sobre: 

a) o comportamento da evolução de arrecadação do Município através dos 

históricos comparativos entre os exercícios fiscais e períodos de competência; 

b) a apuração e arrecadação emitidos por mês de competência e de pagamento 

que proporcionem a realização de análises gerenciais e financeiras; 

c) a apuração e arrecadação sumarizadas por grupos definidos tais como: os 

maiores contribuintes do Município, as atividades econômicas de maior 

relevância; as classes de contribuintes existentes, os tipos de serviços prestados 

e outras de menor relevância; 

d) informações que permitam ao corpo de fiscalização avaliar o cumprimento ou 

não das obrigações acessórias definidas no Código Tributário Municipal pelos 

contribuintes; 

e) identificação dos contribuintes sem movimento econômico e os contribuintes 

inadimplentes; 

f) os registros do Cadastro Econômico de Contribuintes;  

g) as tabelas de atividades e alíquotas do Município. 

12.10 Quanto ao Portal do Contribuinte o Sistema deverá: 

12.10.1 Permitir a emissão de Alvará de Funcionamento; 

12.10.2 Permitir a validação de Alvará de Funcionamento; 

12.10.3 Permitir a emissão de Cartão C.G.A (Cadastro Geral de Atividade); 

12.10.4 Permitir a validação de Cartão C.G.A (Cadastro Geral de Atividade); 

12.10.5 Permitir a emissão de Certidões; 
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12.10.6 Permitir a validação das Certidões emitidas; 

12.10.7 Permitir a emissão de DAM de dívidas; 

12.10.8 Permitir a emissão de DAM de parcelamento; 

12.10.9 Gera o espelho de Cadastro Imobiliário; 

12.10.10 Gera o espelho de Cadastro Mobiliário; 

12.10.11 Gera o extrato de lançamento Imobiliário; 

12.10.12 Gera o extrato de lançamento Contribuinte; 

12.10.13 Permitir a Reimpressão do IPTU; 

12.10.14 Permitir a reimpressão do ISS Autônomo; 

12.10.15 Permitir a reimpressão do ISSQN ; 

12.10.16 Permitir a reimpressão ISS Terceiro; 

12.10.17 Permitir a Reimpressão de TLF. 

 

13 MÓDULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 

13.1 Esta seção descreve os requisitos funcionais de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de 

Serviços segundo as orientações do Modelo Conceitual e Manual de Integração proposta 

pela Câmara Técnica da ABRASF; 

13.2 O Sistema de Nota Fiscal Eletrônica deverá estar de acordo com as orientações do 

Modelo Conceitual e Manual de Integração proposta pela Câmara Técnica da ABRASF;  

13.3 Possuir mecanismo que permita o recadastramento via Internet, antes da autorização 

para utilização da emissão da NFS-e;  

13.4 Cadastro único de contribuintes com a natureza física e jurídica de diversas categorias, 

independentemente dos tributos tratados pelo sistema; 
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13.5 Possuir tabela para o Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE, versão a 

partir da 2.0 associada ao cadastro de prestadores/emissores de Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica, vinculado ao cadastro de Atividade econômica mobiliário do Município; 

13.6 Permitir o cadastro de um ou mais endereços de correspondência vinculados ao 

prestador, emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 

13.7 Permitir o cadastro de sócios, dos prestadores/emissores de Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica, bem como as informações relacionadas à quantidade de quotas, qualificações, 

data inicial e final, vinculado ao cadastro de mobiliário; 

13.8 Permitir cadastros e parametrização específicos das atividades da lista de serviços 

anexos a Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; 

13.9 Permitir cadastrar cronograma de obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica, por tipo, data inicial, data final, prazo de prorrogação; 

13.10 Registrar todas as informações inerentes à emissão de uma nota fiscal convencional, 

em papel e, ainda, permitir que se façam os registros de abatimentos e retenções de 

tributos, sob responsabilidade do contribuinte;  

13.11 Possuir elementos de segurança que comprovem a sua autenticidade perante a 

administração fazendária e elementos de verificação e conferência dos dados que 

comprovem sua validade pelos tomadores de serviços;  

13.12 Estar preparada para integração com o cadastro sincronizado nos padrões 

estabelecidos pela REDESIM;  

13.13 Gerar as NFS-e através do portal eletrônico da Prefeitura (modalidade online), que 

deverá possuir código de verificação único para cada NFS-e gerada no sistema;  

13.14 Permitir gerenciar as requisições de solicitação de credenciamento por tipo de 

situação; 

13.15 Permitir o cadastro e gerenciamento de noticias e divulgações das informações 

pertinentes à Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas; 
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13.16 Permitir o cadastro e gerenciamento de perguntas e respostas, assim como as dúvidas 

mais frequentes (FAQ) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 

13.17 Permitir o cadastro e gerenciamento de avisos/notificações com parametrização de 

envio de email para os prestadores/emissores de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas; 

13.18 Permitir a vinculação de CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) 

secundários ao emissor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas; 

13.19 Permitir o cadastramento de um ou mais item(s) da lista de serviços do ISS (Imposto 

sobre serviços de qualquer natureza) correspondente a lei complementar de nº 116/2013, 

associado ao cadastro de prestador/emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas; 

13.20 Permitir o gerenciamento do tipo de exigibilidade do ISSQN (Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza), assim quanto ao tipo de enquandramento/Regime Especial de 

tributação; 

13.21 Permitir parametrização de Menu e Sub-Menu à serem acessados no site da Nota 

Fiscal de Serviços Eletrônicas do município. 

13.22 A Contratada deverá manter atendimento telefônico para o esclarecimento de dúvidas 

dos contribuintes do Município durante o horário comercial a partir da disponibilização 

do módulo tributário;  

13.23 Possuir um canal de comunicação (telefônico, chat, e-mail) para tirar dúvidas dos 

emissores da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas, vinculando os tópicos junto ao 

cadastro mobiliário do prestador/emissor da nota; 

13.24 Permitir o cadastro e gerenciamento de avisos, notificações ou pendências 

relacionamentos à contribuintes com existência de débitos ao acessar o sistema de 

emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas; 

13.25 Permitir envio de email, contendo arquivos XML e link para visualização das Notas 

Fiscais de Serviços Eletrônicas emitida para o tomador; 

13.26 Permitir à escrituração de declaração de nota retidas, registrando todos os dados 
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pertinentes a Nota Fiscal tomada. 

13.27 Permitir a consulta de NFS-e emitidas, recebidas, canceladas ou substituídas por 

período, inscrição municipal, CPF/CNPJ e nome ou razão social;  

13.28 Gerar arquivo em formato pdf contendo as NFS-e emitidas por um determinado 

contribuinte;  

13.29 Permitir, quando da indisponibilidade da Internet, a emissão do Recibo Provisório de 

Serviço - RPS, que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, gerado 

obrigatoriamente por uma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial 

crescente devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária 

municipal; 

13.30 Possuir recursos para cancelamento ou substituição de NFS-e, bem como 

disponibilizar interface webservices que permita a substituição de NFS-e em lote e 

individualmente;  

13.31 Permitir a verificação online e pública da autenticidade e validade de uma NFS-e 

através do fornecimento do número da NFS-e, do CNPJ do prestador e do código de 

verificação;  

13.32 Controlar o acesso baseado em perfil de usuários. Este perfil será responsável por 

agregar um conjunto de funcionalidades para um determinado grupo de usuários que 

possibilite a manutenção do cadastro de usuários (inclusão, exclusão, consulta e 

alteração) assim como as restrições de acesso;  

13.33 Possibilitar alteração de senha de usuário mediante o fornecimento da senha anterior;  

13.34 Permitir autorizar e desautorizar um contribuinte a emitir NFS-e bem como 

possibilitar consultar os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e;  

13.35 Gerar NFS-e pela integração com sistemas do contribuinte (modalidade webservices): 

o sistema deverá disponibilizar uma série de interfaces para troca de mensagens XML. 

Essas mensagens poderão estar assinadas digitalmente (através de certificados digitais) 

ou não. Este sistema permitirá que as empresas integrem seus próprios sistemas de 
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informações com o Sistema de NFS-e da Prefeitura;  

13.36 Possuir interface webservices que permita o cancelamento de NFSe. Neste caso, a 

NFS-e deverá possuir algum elemento gráfico que identifique facilmente que ela está 

cancelada; 

13.37 Emitir notas fiscais eletrônicas avulsas para contribuintes que não possuam registro no 

Cadastro Mobiliário de Contribuintes do Município, tais como: pessoas físicas ou 

jurídicas sediadas em outros Municípios. Nesses casos, o sistema NFS deverá garantir o 

recebimento do ISSQN associado às respectivas notas eletrônicas avulsas;  

13.38 Possuir procedimento de exportação online das tabelas auxiliares, a serem utilizadas 

na utilização integração dos web services; 

13.39 Emitir guia de recolhimento com possibilidade de seleção de NFS-e a ser paga;  

13.40 Permitir que cada NFS-e emitida pelo prestador, gere crédito proporcional ao valor do 

imposto para ser utilizado no abatimento do IPTU do tomador do serviço, conforme 

critérios a serem definidos pelo Município; 

13.41 Emitir listagem de prestadores cadastrados, por tipo de credenciamento , optante do 

programa do Simples e por período de data; 

13.42 Emitir listagem de prestadores obrigados à emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  

e que nunca emitiu nenhuma NFS-e, com diversos tipo de filtros a serem aplicados, Mês , 

Ano, Faturamento; 

13.43 Emitir listagem de prestadores emitente de NFS-e não optante do simples, e que não 

emitiram à guia de recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza) contendo diversos tipo de filtros a serem aplicados, exercício, mês, nome do 

prestados entre outros; 

13.44 Emitir Listagem de prestadores emitente de NFS-e não optante do simples, e que 

emitiram à guia de recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza) e que encontra-se inadimplentes junto ao município, contendo diversos tipo de 

filtros a serem aplicados, exercício, mês, nome do prestados entre outros; 
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13.45 Emitir Possuir placar gerencial, que permita à visualização em tempo real, quantidade 

de prestadores credenciados à emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, ultimo emissor 

online da nota, ultima nota online emitida, mensuração/estimativa mensal do iss, no mês 

e acumulado; 

13.46 Possui cadastro destinado à registro de denuncias espontânea quando à sonegação de 

emissão de NFS-e, ou dados incorretos/inválidos; 

13.47 Possui opção de atualização automática do sistema, com parametrização de horário 

pré-definido; 

13.48 Possuir nota de versão, detalhando os casos contempladas à cada atualização realizada 

mantendo o histórico versão a versão, 

 

14 MÓDULO DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA PARA 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DMS-if 

14.1 Permitir ao contribuinte realizar o registro periódico dos valores das contas de balanço 

no padrão COSIF relacionadas com as atividades sujeitas à tributação do ISSQN à luz da 

LC 116/2003. 

14.2 Na Declaração das Instituições Financeiras, o software deverá ser capaz de:  

14.2.1 Registrar informações relativas ao responsável legal pela declaração; 

14.2.2 Registrar as informações por plano de contas COSIF: o número da conta, a descrição da 

conta ou serviço, o valor do saldo inicial, o valor lançado a débito no período, o valor 

lançado a crédito no período e o valor da alíquota do ISSQN incidente;  

14.2.3 Registrar tarifas de serviços por instituição; 

14.2.4 Registrar serviços de remuneração variável; 

14.2.5 Importar os registros de período anterior a fim de facilitar a operação; 

14.2.6 Sumarizar os valores da receita total tributada e o valor do ISSQN no período;  

14.2.7 Gerar um arquivo contendo as informações da declaração para envio à Prefeitura;  

14.2.8 Enviar via Internet, a Declaração Mensal de Serviços – Instituições Financeiras; 
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14.2.9 O envio do arquivo pode ser referente a uma nova declaração ou retificação de 

declaração já processada; 

14.2.10 Gerar relatório contendo todas as informações registradas na declaração do período;  

14.2.11 Gerar protocolo de entrega da DMS-if enviada via Internet;  

14.2.12 Consultar as dívidas pendentes do contribuinte, mediante autenticação, bem como a 

impressão da 2ª via de Guia de recolhimento, já com juros, multa e atualização 

monetária.  

 

15 Funcionalidades a serem desenvolvidas até o final da implantação 

15.1 A solução deverá contemplar as retenções efetuadas pelos órgãos públicos federais, 

conforme disciplina a Instrução Normativa número 4/2004 de 30 de agosto de 2004 da 

Secretaria do Tesouro Nacional; 

15.2 Importar as informações relativas ao ISSQN retido por órgãos públicos federais de 

acordo com a citada Instrução Normativa; 

15.3 Realizar a consistência das informações cadastrais e financeiras importadas, 

permitindo a correção de erros;  

15.4 Gerar automaticamente a Declaração Mensal de Serviços dos órgãos públicos federais 

constantes do arquivo magnético enviado, registrando os serviços tomados e retidos;  

15.5 Integrar-se com a solução proposta permitindo que as informações recebidas façam 

parte da consolidação das posições fiscais;  

15.6 Gerar automaticamente arquivo magnético com os respectivos recolhimentos no 

padrão FEBRABAN para registro na arrecadação do Sistema de Tributação do 

Município.  

 

16 MÓDULO NOTA CIDADÃ 
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16.1 Possuir cadastro único de contribuintes com a natureza física e jurídica, assim quanto 

os endereços de correspondência totalmente integrado com o sistema de arrecadação; 

16.2 Permitir cadastro e o gerenciamento das notícias e divulgações das informações 

relacionadas ao projeto da Nota Fiscal Cidadã do município; 

16.3 Permitir o cadastro e gerenciamento de perguntas e dúvidas mais freqüentes (FAQ), 

de forma integrada ao portal da Nota Fiscal Cidadã; 

16.4 Permitir o cadastro de usuário/beneficiado; 

16.5 Permitir parametrização de Menu e Sub-Menu à serem acessados no site de programa 

Nota Cidadã de acordo a legislações vigente; 

16.6 Permitir cadastrar mais de um imóvel a ser beneficiado pelo usuário com o desconto 

da Nota Cidadã; 

16.7 Permitir cadastrar denúncias; 

16.8 Permitir o cadastramento de valores pagos sobre o IPVA, vinculado ao CPF do 

usuário/beneficiado (RENAVAM); 

16.9 Permitir o cadastro e gerenciamento de avisos/notificações com envio de mala direta, 

para os contribuintes cadastrados no sistema; 

16.10 Permitir parametrização da validade dos créditos não utilizados; 

16.11 Permitir vincular os créditos não utilizados em um exercício, para o exercício 

posterior, comparando à data validade dos créditos não utilizados; 

16.12 Possuir listagens gerencias de denuncias realizadas por cidadão da Nota Fiscal 

Cidadã; 

16.13 Possuir listagens gerencias de notas recebidas por CPF/cidadão. 

 

17 MÓDULO DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS 
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17.1 Este sistema deverá permitir ontrolar vários cemitérios sob a administração do 

Município; 

17.2 Possuir cadastro das sepulturas; 

17.3 Controlar o status da sepultura (construído, em construção, vendida, disponível, etc.); 

17.4 Possuir controle sobre as sepulturas gratuitas e remuneradas; 

17.5 Possuir controle sobre as sepulturas temporárias e perpétuas; 

17.6 Possuir opção para renovar prazo das sepulturas temporárias; 

17.7 Possuir cadastro de proprietários (titulares) das sepulturas e seus dependentes; 

17.8 Cadastrar os setores, as ruas e as quadras para localização das sepulturas; 

17.9 Possuir cadastro de óbitos com informações sobre a causa mortis, entre outras; 

17.10 Controlar os sepultamentos e as funerárias responsáveis pelos velórios; 

17.11 Controlar as exumações dos cadáveres, seus responsáveis, quem as acompanhou e os 

motivos; 

17.12 Controlar os translados dos cadáveres e quem os realizou; 

17.13 Efetuar o lançamento de taxas diversas cobradas pelos terrenos e pelos serviços; 

17.14 Emitir carnes para pagamentos de taxas diversas; 

17.15 Gerar relatórios estatísticos por causa mortis, sexo, faixa etária, período, etc. 

 

18 MÓDULO DE GESTÃO DO ATENDIMENTO 

18.1 Permitir o agendamento online para atendimento nos diversos órgãos do município; 

18.2 Permitir o cadastro dos dias de antecedência para agendamento; 

18.3 Permitir o cadastro do órgão, área e do assunto que será tratado no agendamento; 

18.4 Permitir o pré-cadastro do calendário com os horários de atendimento; 
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18.5 Permitir o controle de todo o atendimento através dos agendamentos feitos online; 

18.6 Possuir relatório sobre agendamentos diários por órgão e área; 

18.7 Possuir relatório agendamentos por período; 

18.8 Deve permitir cadastro de serviços; 

18.9 Deve permitir cadastro de guichês; 

18.10 Deve permitir o cadastro de atendentes; 

18.11 Deve gerar senhas com e sem prioridade de atendimento; 

18.12 Deve permitir chamar senhas automaticamente ou manualmente; 

18.13 Deve permitir cancelamento da senha; 

18.14 Deve permitir vincular serviços a um ou mais guichês; 

18.15 Deve permitir consulta aos status das senhas ou guichês; 

18.16 Deve permitir visualização do histórico dos guichês; 

18.17 Deve Possuir verbalização das senhas chamadas pelos guichês; 

18.18 Deve Possuir relatório de média de atendimento por um determinado período; 

18.19 Deve Possuir relatório de tempo médio de espera por serviço; 

18.20 Deve Possuir relatório de tempo médio de atendimento por serviço; 

 

19 MÓDULO PROCURADORIA MUNICIPAL 

19.1 Deverá possibilitar o acompanhamento e supervisão detalhada de todos os processos 

sob júdice ao qual a entidade tenha interesse em acompanhar; 

19.2 Garantir o acompanhamento dos processos que tramitam pelos setores de uma 

entidade, tais como: Processos Administrativos, Processos Tributários, Processos Penais, 

Processos Trabalhistas, Processos de Execução Fiscal, dentre outros; 

19.3 Permitir o acompanhamento da situação de cada processo em andamento (Pendente, 
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Em análise/julgamento e concluso) 

19.4 Possuir ferramenta que propicie a localização de processos através de múltiplos 

critérios de busca; 

19.5 Permitir a integração com outros sistemas existentes; 

19.6 Gerar histórico de tramitação dos diversos processos; 

19.7 Deverá permitir a anexação de documentos a um processo existente; 

19.8 Permitir a construção de fluxo para os diversos tipos de processo, controlando os 

prazos das tramitações; 

19.9 Controlar o envio e recebimento de processos; 

19.10 Identificar a localização física do processo; 

19.11 Registrar as consultas de processo no arquivo; 

19.12 Possuir um módulo ou atributo que permita ao Procurador elaborar o parecer no 

próprio sistema; 

19.13 Possuir os principais módulos integrados ao sistema de Arrecadação Tributária 

Municipal, dentre os quais: Cadastro de Contribuintes, Mobiliário, Imobiliário, Dívida 

Ativa; 

19.14 Permitir emissão de notificação ou cobrança amigável vinculado a uma guia para 

pagamento; 

19.15 Permitir o cadastro da assinatura digital nos relatórios de Certidão de Dívida,  

19.16 Notificação/Cobrança Administrativa, Termo de Início Ação Fiscal, Petição e Citação; 

19.17 Possuir rotina de geração de Cobranças Administrativas ou Amigável com as opções 

de Lote ou Individual, assim como opção de geração para os parcelamentos da dívida 

ativa que se encontram vencidos em um determinado período ou quantidade de parcelas. 

19.18 Possuir rotina de geração de Cobranças Administrativas ou Amigável com as opções 

de Lote ou Individual, assim como opção de geração para os parcelamentos da dívida 
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ativa que se encontram vencidos em um determinado período ou quantidade de parcelas. 

19.19 Possuir rotina de gerenciamento de todas as cobranças administrativas, cartas, 

notificações em Lote ou Individual através do número, do contribuinte, do tipo, do 

modulo e por data; 

19.20 Possuir rotina para execução de Dívida em Lote de acordo a notificação/cobrança do 

contribuinte. 

19.21 Permitir associar o número dos processos gerados mediante a emissão de cobrança 

amigável, notificações e homologação do parecer de execução fiscal de forma automática 

no cadastro da dívida ativa. 

19.22 Emitir notificações de cobrança com as opções de geração em Lote ou Individual para 

os contribuintes devedores, sendo que o conteúdo, o título e as assinaturas da notificação 

sejam parametrizados pelo usuário do sistema; 

19.23 Emitir o relatório de Certidão de Dívida com as opções de geração em Lote ou 

Individual para os contribuintes devedores, sendo que o conteúdo, o título (Individual e 

Lote) e as assinaturas das certidões sejam parametrizados pelo usuário do sistema; 

19.24 Emitir o relatório de Petição e Citação com as opções de geração em Lote ou 

Individual para os contribuintes devedores, sendo que o conteúdo, o título (Individual e 

Lote) e as assinaturas dos relatórios sejam parametrizados pelo usuário do sistema: 

19.25 Possuir Listagem de todas as notificações emitidas por período; 

19.26 Possuir o relatório de exportação em Lote das Cobranças/ Notificações por Empresa, 

Imóvel, Contribuinte; 

19.27 Possuir listagem quantitativa de certidão de inscrição da dívida ativa; 

19.28 Possuir listagem de petição emitidas; 

19.29 Possuir listagem de Rol de Notificações emitidas; 

19.30 Possuir carnê de para impressão em lote das emissões das cobranças amigáveis; 

19.31 Possuir listagem quantitativa de emissões de cobrança administrativas sobre 
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parcelamentos da dívida ativa vencidos em determinado período ou quantidade de 

parcelas vencidas; 

19.32 Possui opção de atualização automática do sistema, com parametrização de horário 

pré-definido; 

19.33 Possuir nota de versão, detalhando os casos contempladas à cada atualização realizada 

mantendo o histórico versão a versão; 

 

20 MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

20.1 - O Sistema de Administração de Materiais, deverá possuir os seguintes cadastros: 

20.1.1 Cadastro de Almoxarifados; 

20.1.2 Cadastros únicos de Centro de Custos e Órgãos, integrados aos demais módulos do 

sistema; 

20.1.3 Cadastro de Obras; 

20.1.4 Cadastro de Viaturas; 

20.1.5 Cadastro de Unidades de Medidas; 

20.1.6 Cadastro de Rateios; 

20.1.7 Cadastro de CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação); 

20.1.8 Cadastro de grupos e subgrupos de materiais; 

20.1.9 Cadastro único de materiais, qualificados em grupos e subgrupos.  

20.2 Ferramenta para definir os departamentos que podem acessar determinados 

almoxarifados, realizando movimentações nos materiais neles armazenados; 

20.3 O Sistema deverá estabelecer controle de quais materiais podem ser requisitados por 

um determinado Centro de Custo; 

20.4 Permitir que a criação e alteração de quaisquer tipos de movimentações, referentes aos 
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materiais estocáveis e não estocáveis: entradas, saídas, transferências, requisições, 

doações, seja realizada pelo próprio usuário, sem a necessidade de que sejam solicitadas 

alterações de programa para tal finalidade; 

20.5 Permitir estabelecer quais usuários poderão efetuar cada uma das movimentações 

parametrizadas (entradas, saídas, transferências, doações, entre outras); 

20.6 Definir os materiais pertencentes a um determinado Grupo como sendo de uso 

restrito; 

20.7 O sistema deverá permitir ou não, através de parâmetro, a geração da requisição de 

materiais cujo saldo seja zero; 

20.8 Possuir recurso que indique a quantidade mínima para a requisição de um 

determinado material. Assim sendo, só deverá permitir, para este material, a requisição 

de uma quantidade igual à parametrizada ou igual a um múltiplo da mesma. 

20.9 O sistema deverá, além do código específico atribuído pelo sistema a cada item do 

cadastro de materiais, em função do grupo subgrupo ao qual pertence, permitir a busca 

destes itens através: da descrição, ou parte da descrição dos itens, de código exclusivo do 

fabricante; 

20.10 O sistema deverá possibilitar a consulta de materiais a serem utilizados nas viaturas da 

frota nos catálogos de autopeças fornecidos pelos fornecedores, devendo para isso, 

importar para o banco de dados as informações do catálogo de forma legível e 

organizada, contendo, código da peça do fabricante, descrição e valor; 

20.11 Registro e controle físico e financeiro dos materiais estocáveis individualizado por 

Almoxarifado e Sub Almoxarifado; 

20.12 Consulta do preço médio, data, valor unitário e fornecedor da última compra, dos 

materiais ou serviços cadastrados; 

20.13 Consulta de saldos e datas de validade, de lotes de materiais; 

20.14 Consulta de requisições, devoluções e solicitações pendentes por material; 
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20.15 Consulta, em tela, do consumo do material por almoxarifado ou geral, exibindo a 

média dos últimos 12 meses; 

20.16 O sistema deverá incluir automaticamente, histórico no cadastro de materiais quando 

quaisquer alterações forem realizadas no mesmo; 

20.17 O sistema deverá permitir, a nível individual de material, o armazenamento de 

informações a serem utilizadas em licitações, tais como: requisição de amostras e 

requisição de laudos técnicos; 

20.18 O sistema deverá emitir etiquetas para os materiais que deram entrada através de uma 

determinada nota fiscal contendo: código e descrição do material, sua localização física; 

20.19 O sistema deverá disponibilizar aos diversos departamentos, através de tecnologia 

Web, recurso que permita a elaboração de requisições e devoluções de materiais, 

consulta ao saldo e localização dos mesmos; 

20.20 O sistema deverá possuir dois tipos de requisições: um para materiais de uso restrito e 

outro para os materiais de uso geral; 

20.21 Possibilidade de utilizar a rotina de “pré-requisições”, com a finalidade de criar 

modelos de requisições de materiais utilizadas frequentemente e, a partir da mesma, gerar 

requisições automaticamente com os itens e quantidade predefinidos; 

20.22 O sistema deverá possuir recursos nas requisições e devoluções de materiais para: a 

emissão, controle e movimentação total ou parcial no estoque, dando condições ao 

usuário de informar a quantidade que cada item será atendido; 

20.23 Deverá permitir a emissão de requisições/devoluções de materiais ao estoque com seu 

atendimento imediato, sem a necessidade de efetuar novos lançamentos; 

20.24 O sistema deverá possuir controle para armazenamento do mesmo material, no mesmo 

almoxarifado e localização, mas as quantidades separadas por órgão; 

20.25 O sistema deverá conter recursos que impeçam um centro de custo, classificado em 

um determinado órgão, de utilizar a quantidade de material disponível para outro órgão 
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no mesmo almoxarifado; 

20.26 O sistema deverá efetuar o controle de materiais em estoque e de sua movimentação 

diária, alertando quando forem atingidos os níveis de estoque máximo, mínimo e de 

ressuprimento; 

20.27 O sistema deverá permitir o armazenamento de materiais em lotes, cada qual com sua 

data de validade, emitindo alerta sobre o vencimento em determinado período; 

20.28 Deverá indicar quais lotes serão utilizados para o atendimento de uma requisição, 

priorizando os de data de validade mais próxima; 

20.29 Deverá registrar os materiais e a mão de obra utilizados na manutenção das viaturas 

existentes no órgão, gerando em relatório de consumo de materiais /serviço por viatura. 

20.30 Permitir a importação de tabelas de serviços insumos para o controle de andamento de 

Obras; 

20.31 Deverá registrar os materiais e a mão de obra utilizados nas obras realizadas, gerando 

em relatório o consumo de materiais / serviços por obra. 

20.32 Permitir o recebimento de Notas fiscais pelo almoxarifado gerando automaticamente 

dados para a Contabilidade, Patrimônio, Compras e Frota ; 

20.33 Deverá permitir, no registro das entradas de materiais e serviços (NF e outros); 

20.34 Deverá emitir automaticamente, na digitação dos lançamentos de entradas, uma nota 

de recebimento com todas as informações do lançamento. 

20.35 O sistema deverá possuir recurso, durante a digitação dos lançamentos de entradas 

diretas (aquelas referentes a materiais que não são armazenados em almoxarifados, tais 

como bens patrimoniais), que possibilite a criação e emissão automática de uma 

requisição de material; 

20.36 Deverá permitir a utilização de rateios para lançamento de entradas/saídas;  

20.37 Permitir a consulta ao Cadastro de Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores; 

20.38 Deverá possuir ferramenta para estorno de lançamentos individuais ou por Nota 
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Fiscal; 

20.39 Possibilitar a alteração de informações armazenadas nos movimentos de estoque sem 

necessidade do estorno;  

20.40 Controle de saldos do mesmo material em mais de um almoxarifado, permitindo o 

lançamento de transferência de quantidade entre eles; 

20.41 Possuir ferramenta que realize a transferência de quantidades de um determinado 

material, de uma localização para outra, em um mesmo almoxarifado (corredor, 

prateleira, box), sem a necessidade da geração de um lançamento; 

20.42 Possuir ferramenta para transferência de saldo entre lotes de um mesmo material, sem 

a necessidade de geração de um lançamento; 

20.43 Possuir rotinas de cálculo automático de: estoque máximo, mínimo e nível de 

ressuprimento, a partir do consumo efetivo dos materiais selecionados, durante um 

período de tempo estabelecido pelo usuário; 

20.44 O sistema deverá ser provido de ferramentas que auxiliem o administrador na 

obtenção de informações de materiais a serem comprados, em função de parâmetros tais 

como: 

20.44.1 Média de consumo nos últimos x meses. 

20.44.2 Quantidade de meses a serem providos pela compra; 

20.44.3 Saldo no estoque; 

20.44.4 Solicitações de compra em andamento; 

20.44.5 Nível de ressuprimento.  

20.45 Deverá possuir recurso para “Planejamento de Compras”, indicando a quantidade a 

ser comprada para prover o estoque de um determinado período, permitindo a alteração 

pelo usuário; 

20.46 O Sistema deverá possuir recursos que demonstrem a convergência ou não para uma 

meta pré-estabelecida de “falta de materiais estratégicos”, ao longo do tempo; 
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20.47 O Sistema de Materiais deverá enviar para o Sistema de Contabilidade, informações 

sobre aquisições, consumos de materiais, assim como das Notas Fiscais recebidas; 

20.48 A Integração com o Sistema de Contabilidade Pública deverá ser realizada através da 

geração de lançamentos mensais na própria base de dados do mesmo, sem a geração de 

arquivos intermediários; 

20.49 O Sistema deverá estar provido de procedimento destinado ao registro e controle de 

inspeções de materiais; 

20.50 Deverá emitir documento que registre o laudo deste procedimento; 

20.51 Caso o resultado da inspeção não seja satisfatório, deverá ser registrada uma 

ocorrência no cadastro do fornecedor correspondente; 

20.52 O sistema deverá prever a devolução de materiais estocáveis para o fornecedor, 

emitindo comprovante e atualizando o saldo do estoque e pedido/contrato; 

20.53 O sistema deverá possuir recurso para o agrupamento de determinados almoxarifados 

(indicados pelo usuário), para a emissão de balancetes; 

20.54 O sistema ofertado pela proponente deverá possuir rotinas de inventário de materiais 

que disponibilizem os seguintes recursos: 

20.54.1 Permitir a seleção de grupos de materiais para inventário; 

20.54.2 Manter bloqueados para movimentações, todos os materiais que foram selecionados 

para contagem; 

20.54.3 Dispor de interface que possibilite a utilização de coletor de dados para a contagem 

dos materiais; 

20.54.4 Possibilitar inventários parciais do estoque, a partir de faixas de localizações físicas: 

corredor, prateleira e Box; 

20.54.5 Permitir inventariar um ou mais almoxarifados, bloqueando somente os materiais 

neles selecionados; 

20.54.6 Efetuar o lançamento de acerto de inventário automaticamente após um determinado 

número de contagens, parametrizado, quando a contagem realizada expressar um valor 
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diferente de quantidade registrada no cadastro do material; 

20.55 O Sistema deverá registrar, por material e centro de custo, todas as requisições que 

não foram atendidas devido à falta de saldo no estoque visando permitir a elaboração de 

estatísticas que terão por objetivo auxiliar o planejamento de compras; 

20.56 No mínimo deverão, estar disponíveis os seguintes relatórios impressos em tela, papel 

e exportado no mínimo para formato PDF, Word e Excel: 

20.56.1 Rol de inventário, por ordem de localização física de materiais; 

20.56.2 Rol de movimentação; 

20.56.3 Posição Financeira (por material e conta contábil); 

20.56.4 Requisitantes por itens e itens por requisitantes sintético e analítico; 

20.56.5 Últimos fornecedores do material; 

20.56.6 Rol de Planejamento de Compras; 

20.56.7 Rol de grupos, subgrupos e materiais cadastrados; 

20.56.8 Rol de requisições de materiais de utilização pessoal, pendentes; 

20.56.9 Rol de Centros de Custos; 

20.56.10 Ficha de Funcionários, contendo os materiais já requisitados pelos mesmos; 

20.56.11 Lotes de materiais com data de validade vencida; 

20.56.12 Materiais com estoque: Acima do máximo; Abaixo do mínimo; Abaixo do nível de 

ressuprimento; 

20.56.13 Rol de materiais em ordem alfabética; 

20.56.14 Relatório de materiais por viaturas; 

20.56.15 Relatório de materiais por obras; 

20.56.16 Mapa de consumo de materiais por centros de custo, demonstrando consumo mensal e 

média de consumo mensal; 

20.56.17 Balancete mensal unificado e por Almoxarifado; 

20.56.18 Consumos: Por Material Por Funcionário, Material sem Consumo; 

20.56.19 Notas Fiscais por Período; 

20.56.20 Obras: Planilha de Medição, Execução Orçamentária e Itens por Obra; 
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20.56.21 Emitir relatórios de estatísticas de consumo por Grupo de Material. 

 

21 MÓDULO COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

21.1 O Sistema de Administração de Compras, Licitações e Contratos, deverá possuir os 

seguintes recursos: 

21.1.1 Cadastros únicos de Centro de Custos integrados aos demais módulos do sistema; 

21.1.2 Permitir o cadastramento das modalidades de licitações para compras de materiais e 

serviços ou obras e serviços de engenharia com os correspondentes limites de valores; 

21.1.3 Permitir o cadastramento da relação de certidões exigidos por lei para a habilitação dos 

fornecedores;  

21.1.4 Permitir o cadastro de Tipos de Contratação, exigido por lei para cadastramento dos 

contratos; 

21.1.5 Permitir o cadastramento dos endereços dos locais de entrega de materiais; 

21.1.6 Permitir o cadastramento das possíveis Comissões de Licitação; 

21.1.7 O cadastro do fornecedor será único e deverá ser integrado com os demais módulos do 

sistema; 

21.1.8 Deverá ter, no mínimo, as seguintes informações: Tipo de identificação (pessoa física 

ou jurídica) CNPJ, CPF, Razão Social/Nome Fantasia, endereço e-mail, contato, capital 

social, sócios, dados bancários, ramo de atividade, documentos obrigatórios com 

controle de validade para emissão do CRC;  

21.1.9 Emitir o CRC Certificado de Registro Cadastral; 

21.1.10 O sistema deverá alertar os usuário quanto ao vencimento das certidões relacionadas 

no cadastro de cada fornecedor; 

21.1.11 Permitir o usuário relacionar materiais ou grupos de materiais com as empresas 

fornecedoras dos mesmos; 
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21.1.12 Deverá permitir a inclusão automática de um material para um determinado 

fornecedor, desde que o mesmo participe de algum processo de compras;  

21.1.13 Permitir incluir ocorrências de anomalia de fornecimentos nas fichas dos respectivos 

fornecedores; 

21.1.14 Permitir atribuir ou alterar a situação do fornecedor (suspenso, inativo, cancelado, 

ativo); 

21.1.15 Identificar empresas como ME e EPP para cumprimento à Lei 123/2006; 

21.1.16 Emitir relatório analítico dos dados cadastrais do fornecedor; 

21.1.17 Emitir Relatório de Validade do CRC e Vencidos. 

21.1.18 Permitir a configuração de acesso por item de menu e ou objeto, através de grupos de 

usuários; 

21.1.19 Possuir procedimento de Geração de Solicitações de Compras, integrada com Sistema 

de Materiais;  

21.1.20 Permitir a elaboração de Solicitações de Compras pelos diversos departamentos, 

através de tecnologia Web; 

21.1.21 O Sistema deverá estabelecer controle de quais materiais podem ser solicitados por 

um determinado Centro de Custo; 

21.1.22 O sistema deverá estabelecer controle de dotações por materiais e centros de custos; 

21.1.23 Deste modo o sistema deverá: 

a) Impedir que a solicitação de compras de materiais seja gerada sem dotação 

correspondente. 

b) Trazer automaticamente a dotação correspondente para cada item da 

solicitação de compras; 

c) Possibilitar, via tela de itens da solicitação de compras, consultar o saldo da 

dotação. 

d) Não deverá permitir a solicitação de itens acima do saldo da dotação, levando 
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em consideração todos os Empenhos anteriores realizados na dotação, bem 

como todas as Reservas e solicitações de compras elaboradas. 

e) Registrar, em cada uma das solicitações de compras: o Centro de Custo 

requisitante; a aplicação do item; o Local de Entrega do Mesmo; a Obra ou 

Veículo para o qual o material se destina e um texto de Observações. 

f) Permitir que seja criada uma dotação reserva na aprovação da solicitação de 

compras. 

g) Possuir o conceito de hierarquia de Centros de Custos, estabelecendo para os 

Centros de Custos subordinados, as mesmas definições de dotações a serem 

oneradas em licitações definidas para seu respectivo Centro de Custo principal. 

21.1.24 A cada item incluso na solicitação, utilizando a tecnologia WEB, demonstrar as 

compras pendentes e os dados da última compra, tais como: fornecedores, valor e data 

de aquisição; 

21.1.25 Possibilitar o registro de estimativas de preços nas Solicitações de Compras; 

21.1.26 Permitir o cancelamento das Solicitações de Compras e respectivo cancelamento da 

reserva, se existir; 

21.1.27 O sistema deverá permitir realizar solicitações plurianuais comprometendo apenas o 

saldo da dotação no exercício corrente; 

21.1.28 Possuir procedimento para efetuar aprovações das Solicitações, através da própria tela 

do sistema; 

21.1.29 O sistema deverá permitir aos usuários acompanhar via WEB o andamento das 

solicitações (autorizada, inserida no processo de compras, entregue no almoxarifado); 

21.1.30 O Sistema deverá, a partir das Solicitações de Compras, gerar opcionalmente, 

Cotações de Preço, sem a necessidade de haver um Processo de Compras 

correspondente; 

21.1.31 Permitir agrupar materiais iguais de solicitações diferentes, somando as quantidades; 
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21.1.32 O sistema deverá filtrar automaticamente os fornecedores que fornecem os grupos de 

materiais vinculados na cotação de preços; 

21.1.33 Deverá emitir relatório que indique, para um determinado processo licitatório ou 

cotação de preços, possíveis empresas que atendam total ou parcialmente os itens 

relacionados; 

21.1.34 O sistema deverá possuir as seguintes consultas de Materiais X Fornecedores:  

a) Quais fornecedores já forneceram determinados materiais,  

b) Quais foram os participantes de licitações, nas quais constavam determinados 

materiais; 

c) Quais últimos valores de compras destes materiais. 

21.1.35 O sistema deverá gerar, para uma cotação de preços, uma Planilha Eletrônica a ser 

enviada aos fornecedores selecionados. Esta mesma Planilha deverá ser lida pelo 

sistema, atualizando a base de dados com as informações referentes aos orçamentos 

preenchidos pelos respectivos fornecedores, sem a necessidade de digitação das 

mesmas; 

21.1.36 No “Quadro de Preços” comparativo, permitir: 

a) Digitar valor, marca, IPI, desconto, garantia, prazos de validade, condição de 

pagamento, prazo de entrega e valor para faturamento; 

b) Definir o critério de julgamento (menor preço total ou individual, maior 

desconto e menor taxa); 

c) Emitir relatório de classificação de acordo com o julgamento dos valores; 

d) Emissão do Mapa Comparativo de Preços, permitindo a importação para o 

processo de compra pelo preço médio ou menor preço cotado. 

21.1.37 O Sistema deverá gerar Processos de Compra a partir de Cotações de Preço ou do 

agrupamento de várias Solicitações de Compras. 

21.1.38 Estes Processos deverão ser objetos dos seguintes controles e procedimentos: 
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a) Relatórios para pesquisa de preços; 

b) Registrar os processos Licitatórios contendo no mínimo: número do processo, 

objeto, modalidade de licitação, número da modalidade, datas de abertura do 

processo, da licitação e da proposta técnica; 

c) Controle dos limites por Modalidade de Licitação; 

d) Controlar a inclusão dos fornecedores em um processo de compras, emitindo 

avisos quando a data de validade do Certificado de Registro Cadastral (CRC) 

estiver vencida ou a situação do fornecedor não permitir a sua participação na 

licitação; 

e) Conter recursos para controle da documentação do fornecedor participante por 

Processo de Compra, levando-se em consideração a modalidade em questão; 

f) Reserva automática de dotação.  

g) Relatório de licitações programadas; 

h) Armazenar todo o trâmite de Abertura e Julgamento da licitação, registrando a 

proposta comercial e emitindo o mapa comparativo de preços; 

i) Emitir resumo dos ganhadores; 

j) O sistema deverá emitir a Autorização de Empenho, notificando a 

contabilidade, via sistema, sobre existência desta autorização; 

k) Permitir anexar vários tipos de documentos; 

l) Emitir Termo de Homologação; 

m) Geração de relatório ao Tribunal de Contas de todas as modalidades de 

licitação, por exercício, contendo no mínimo: número da licitação, objeto, 

empresas ganhadoras, valores homologados por empresa e número do contrato 

n) Deverá possuir mecanismos para registrar dados do Edital, tais como: datas de 

entrega e abertura de envelopes, data de formulação, valor e comissão de 

licitação.  

o) Deverá permitir o registro dos fornecedores que retiraram o Edital no órgão e 

emitir recibo de retirada. 
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p) Permitir informar no processo de compras, quais editais fazem referência ao 

mesmo; 

q) Emitir relatório de Anexo do Edital com a descrição técnica dos materiais; 

r) Deverá controlar as Empresas que manifestaram interesse de participar de um 

processo de compras, registrando dados da empresa, representante na 

manifestação e data da mesma, permitindo a emissão de um comprovante com 

esses dados. 

21.1.39 O sistema deverá permitir o tratamento da modalidade de “chamada pública” 

possibilitando classificar para o mesmo material, vários fornecedores como vencedores 

e valores diferenciados. 

21.1.40 O sistema deverá conter todos os recursos necessários para o registro e realização de 

Pregão Eletrônico/Presencial, indicados a seguir: 

a) Cadastro do processo por lote de itens ou itens individualizados; 

b) Cadastro de redução mínima dos valores e tipo de julgamento (menor preço 

unitário ou total, maior desconto e menor taxa); 

c) Registro de fornecedores participantes com diferenciação de ME e EPP para 

aplicação da Lei 123/2006; 

d) Credenciamento dos respectivos representantes; 

e) Registrar o motivo do não credenciamento; 

f) Registrar a proposta inicial pelo valor total do lote ou individual por item e 

utilizar a tecnologia de Planilha Eletrônica; 

g) Início do Pregão, a partir do registro e classificação automática das melhores 

ofertas de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão; 

h) Possibilitar a desclassificação do fornecedor por lote ou inabilitação em todo o 

processo; 

i) O sistema deverá sugerir, para cada item (ou lote), o próximo preço das 

ofertas, em função da redução mínima definida para cada lote; 

j) O sistema deverá registrar todas as sequências de lances (sucessivos, de 
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valores distintos e decrescentes) de cada um dos participantes; 

k) Deverá permitir negociações com os próximos fornecedores participantes, 

quando a melhor oferta não for aceitável; 

l) Possibilitar a exclusão de lance ou alterar o valor da proposta e declinação 

devido a erro de digitação; 

m) O sistema deverá registrar o(s) fornecedor(es) ganhador(es); 

n) Registrar ocorrências por lote/item ou da sessão; 

o) Registrar recurso por lote/item; 

p) Permitir a Suspensão e Reativação do lote/item. 

q) O sistema deverá emitir Ata do Pregão, com todos os detalhes da reunião 

licitatória; 

r) O sistema deverá gerar a partir do Pregão, quando já consolidado, quadro de 

preços com o resumo do resultado; 

s) Emitir relatório de diferenças econômicas obtidas no pregão, baseado na 

pesquisa de mercado ou menor valor da proposta inicial com o valor 

homologado; 

t) Possibilidade de emitir uma ATA quando o pregão for Deserto. 

21.1.41 Deve estar disponível, no Sistema ofertado pela proponente, a Geração de Pedido, 

Carta ou Contrato de Compras e Registro de Preços para o fornecedor ganhador de cada 

licitação. 

21.1.42 O sistema deverá impedir a emissão de pedidos sem a existência de um empenho 

correspondente e a emissão de autorização de empenho sem a prévia reserva de 

dotação. 

21.1.43 Registrar os contratos informando no mínimo: número do contrato, processo, 

Fornecedor, tipo de contratação, valor do contrato, data de assinatura e termino; 

21.1.44 O sistema deverá permitir às áreas correspondentes, a execução dos Contratos e 

Registros de Preços, com emissão de pedidos de fornecimento parciais; 

21.1.45 O sistema deverá permitir a elaboração de programação de entrega dos materiais nos 
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contratos e pedidos; 

21.1.46 Proporcionar o registro automático, na ficha do fornecedor, de condições de anomalias 

de fornecimento, em relação à programação de entrega estabelecida, através do sistema 

de administração de materiais, quando do lançamento da entrada; 

21.1.47 Possibilitar a exibição e execução do contrato por gestores ou centro de custo 

autorizados; 

21.1.48 Não permitir que gestores executem ou visualizem saldos de quantidades dos 

materiais de outros gestores no mesmo contrato, a exceção do gestor padrão, este 

responsável por todos os contratos; 

21.1.49 O sistema deverá vincular automaticamente no contrato ou pedido, o empenho e 

informações correspondentes, tais como: dotação e ordem de pagamento;  

21.1.50 Realizar o controle financeiro do contrato/pedido e registro de preços (Valores: 

Executado, aditado, empenhado, liquidado e saldos: a empenhar, liquidar e pagar); 

21.1.51 Realizar o controle quantitativo do contrato/pedido e registro de preços (Quantidades: 

executada, aditada e recebida efetivamente em estoque, saldos: a executar e a receber 

em estoque); 

21.1.52 Permitir controlar a execução dos contratos e registros de preços baseando-se no saldo 

financeiro do empenho e do contrato, impedindo execuções que ultrapassem o saldo 

existente; 

21.1.53 Controlar a execução dos contratos e registros de preços impedindo execuções que 

ultrapassam o saldo quantitativo inicialmente solicitado para cada material; 

21.1.54 Controlar a data de término do contrato e registro de preços, impedindo sua execução 

quando vencido; 

21.1.55 O sistema deverá emitir, em tela, um alerta de vencimento do contrato e registro de 

preços, tendo sua periodicidade parametrizada; 

21.1.56 Possuir mecanismos de análise do consumo previsto x consumo realizado no próprio 
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Contrato/Pedido, alertando da necessidade de aditamento ou de redução do mesmo; 

21.1.57 Emitir relatório de Alerta de vencimento e condições de consumo do contrato (abaixo 

ou acima da média); 

21.1.58 Permitir o aditamento de prazo, quantidade e valor de um Contrato/ Pedido e Registro 

de Preços; 

21.1.59 Deverá possuir rotina de rescisão total/parcial de itens de um contrato/pedido, para 

uso posterior em outro contrato/pedido. 

21.1.60 Deverá possuir rotina de reajuste de preços para os itens de um contrato/pedido e 

registro de preços; 

21.1.61 Permitir consulta ao cadastro de notas fiscais emitidas pelos fornecedores; 

21.1.62 Possuir ferramenta para registro dos pedidos de Empenho e Anulações para 

Contratos/Pedidos plurianuais, emitindo relatório para envio ao Setor Financeiro; 

21.1.63 Possuir mecanismo de registro e emissão de termos de recebimento dos 

Pedidos/Contratos e registro de preços, com dados do material analisado e seus 

resultados; 

21.1.64 Emitir extrato financeiro e por material do contrato e registro de preços; 

21.1.65 Emitir relação de contratos por centro de custo gestor; 

21.1.66 Emitir relatório de saldo para execução do contrato e registro de preços; 

21.1.67 Emitir relatório por data de assinatura do contrato e registro de preços; 

21.1.68 Emitir relatório que demonstre o recebimento de materiais, por contrato, pedido ou 

registro de preços, apontando o atraso na entrega ou dias para recebimento; 

21.1.69 Deverá possuir mecanismos de classificação do material para integração com o 

sistema de custos. 

21.1.70 Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios com opção de impressão em tela, 

papel e exportação no mínimo para PDF, Excel e Word:  
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a) Solicitação de Compras; 

b) Pedido ao Fornecedor; 

c) Quadro de Preços; 

d) Resumo do Quadro de Preços; 

e) Reserva de dotações; 

f) Autorização para empenho; 

g) Pesquisa de compras; 

h) Livros para o Tribunal de Contas; 

i) Controle de Prazos do Processo; 

j) Condições gerais das programações de entrega; 

k) Ficha de fornecedores, contendo ocorrências de anomalias de entrega; 

l) Rol de fornecedores de um grupo, subgrupo ou material específico; 

m) Rol de fornecedores de materiais contidos em um processo de compra, para 

finalidade de cotação de preços; 

n) Rol de fornecedores em ordem alfabética; 

o) Rol de materiais entregues, contrato, pedido ou carta; 

p) Rol de materiais entregues, referentes a um fornecedor; 

q) Rol de solicitações de compras não aprovadas e canceladas; 

r) Rol de solicitações abertas (já aprovadas – liberadas para ingressar em um 

processo de compras); 

s) Rol de solicitações em Andamento; 

t) Rol de solicitações por dotação; 

u) Solicitação de Orçamento ao Fornecedor; 

v) Emitir relação de solicitações de compras pendentes (emitidas e não 

reservadas/empenhadas) em determinada dotação; 

w) Comparativo dos valores estimados e realizados; 

x) Estatística de Licitação, relatório no qual, para cada tipo de modalidade de 

compra, seja possível verificar qual foi a despesa realizada, para cada uma, e 

para cada tipo de material (objeto da licitação); 
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y) Emitir relatório de relação de compras no período; 

z) Licitações concluídas e emitidas; 

aa) Processo de compras efetivados. 

 

22 MÓDULO CÔNVEIOS 

22.1 Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos convênios (Número no 

SIAFI, Número Superior, Objeto, Órgão Superior/Convenente, Datas, Pareceres, 

Convenente, Valor total, Tipo de Moeda, Valor Contrapartida, Conta Bancária); 

22.2 Possuir Cadastro e Controle de Aditivo dos Convênios; 

22.3 Possuir Controle de Prazos de Prestação de Contas, Dotações e Apostilamento; 

22.4 Possuir Controle das publicações realizadas pelo convênio; 

22.5 Permitir o armazenamento de documentos anexados ao convênio; 

22.6 Permitir o cadastramento dos centros de custos e seus responsáveis; 

22.7 Possuir cadastro de todas as pessoas envolvidas no processo do convênio 

(Convenentes, Concedentes, Fornecedores e Prestadores de Serviços); 

22.8 Possuir o controle dos convênios por prazo de término, possibilitando ao gestor 

configurar a quantidade de dias que o software deve informá-lo antes de sua finalização; 

22.9 O sistema deve exportar as informações obrigatórias do convênio para o programa 

SISAP – Sistema de Auditoria Pública do TCE. 

 

23 MÓDULO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

23.1 O Sistema de Administração do Patrimônio deverá estabelecer o total controle sobre 

os Bens Patrimoniais, contando com os seguintes recursos: 

23.1.1 Tratamento das Aquisições:  

a) O Sistema deverá possuir tela na qual os itens poderão ser inclusos 
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individualmente; 

b) A partir dela as informações contidas na Nota Fiscal ou documento de outro 

tipo de entrada do Bem, como por exemplo doação, poderão ser digitadas; 

c) Deverá ser integrado com o Sistema de Administração de Materiais e 

Compras, podendo gerar automaticamente o movimento de aquisição do 

Patrimônio quando da entrada do material no Almoxarifado. 

23.1.2 Tratamento de Baixas, totais ou parciais, permitindo a emissão de documento 

correspondente (Termo de Baixa); 

23.1.3 Tratamento de Transferências, totais ou parciais, permitindo a emissão de documento 

correspondente (Termo de Transferência); 

23.1.4 Controle de empréstimos de Bens a funcionários outros que o responsável pelo mesmo; 

23.1.5 Controle de envio para reparos, com emissão de documento que identifique o item, o 

motivo do reparo, data, responsável pelo envio e empresa para a qual foi enviado o 

bem; 

23.1.6 Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua depreciação acumulada, 

corrigidos e convertidos para a moeda atualmente vigente, a partir do valor de compra 

constante da nota fiscal; 

23.1.7 Permitir o cálculo mensal de depreciação de um ou todos os itens cadastrados; 

23.1.8 Pesquisa de itens utilizando-se pesquisa fonética; 

23.1.9 Classificação dos itens patrimoniais em contas, em função das suas características e 

diferentes taxas de depreciação; 

23.1.10 Qualificação dos itens em função de suas características, através de tabela definida 

pelo próprio usuário, independentemente do Plano de Contas; 

23.1.11 Possuir mecanismos para a exportação de informações referentes às depreciações 

mensais dos itens, acumuladas nos centros de custos correspondentes, para o módulo de 

Custos; 
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23.1.12 Possibilidade de realização de inventário dos bens patrimoniais com a utilização de 

equipamentos coletores de dados ou Palmtops; 

23.1.13 O Sistema deverá possuir Integração com o Sistema de Contabilidade Pública 

permitindo o envio de informações ao SISAP;  

23.1.14 O Sistema de Administração de Patrimônio deverá integrar-se ao Sistema de 

Contabilidade; 

23.1.15 O sistema deverá possuir recurso que permita a criação, pelo próprio usuário, de 

campos específicos de detalhamento dos bens, em seu cadastro; 

23.1.16 O Sistema deverá possuir recurso para o preenchimento das informações comuns a um 

grupo de itens a serem incorporados; 

23.1.17 O Sistema deverá possibilitar a transferência simultânea de vários itens pertencentes a 

um local, para outro local, em uma única operação; 

23.1.18 O Sistema deverá possuir “Mecanismo de Segurança” a fim de estabelecer quais 

recursos do sistema ficarão disponíveis a cada usuário, ou tipo de usuário; 

23.1.19 O sistema de Administração Sistema de Administração de Patrimônio deverá 

disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir, podendo estes ser  impressos, 

apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha Excel: 

a) Termo de Responsabilidade: identificando a lista de bens sob a tutela 

de determinados funcionários; 

b) Termo de Transferência; 

c) Termo de Baixas; 

d) Aquisições, dentro de uma faixa de datas; 

e) Movimentos: Aquisições, Transferências e Baixas; 

f) Emissão de Rol de Baixas; 

g) Itens baixados em um intervalo qualquer de datas; 

h) Emissão de ficha demonstrativa de baixa, individual por item do 

Patrimônio; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
108 

 

i) Relação de bens patrimoniais, agrupados por: Contas e Subcontas do 

Patrimônio, Locais, Centros de Custos, Processos de compra, 

adquiridos em um intervalo de datas; Relação do valor residual de bens 

do Patrimônio, por Centro de Custos e Locais; 

j) Resumo por Ano de Aquisição; 

k) Totais por Contas do Patrimônio. 

23.1.20 Para a emissão destes relatórios, os bens poderão estar filtrados por “qualificadores”; 

23.1.21 Relações diversas de: 

a) Plano de Contas do Patrimônio. 

b) Qualificadores. 

c) Centros de Custos e Locais. 

d) Itens Patrimoniais, por funcionário responsável. 

e) Itens por ordem de chapa. 

f) Itens por ordem alfabética 

g) Emissão de materiais por funcionários responsáveis ou aos quais foi 

emprestado o item; 

h) Balancete, constando: saldo do mês anterior, totais de movimentos de 

aquisição, totais de movimentos de baixas e transferências, saldo atual do mês, 

demonstrativo dos bens totalmente depreciados, que precisam de reavaliação, 

de acordo com a normas internacionais de contabilidade. 

 

24 – MÓDULO CONTROLE DE FROTA 

24.1 O Sistema deverá permitir o registro das seguintes informações: 

24.1.1 Tipos de autorizações de saídas dos veículos; 

24.1.2 Combustíveis, peças e serviços; 

24.1.3 Feriados e Horários de trabalho; 

24.1.4 Motoristas, contendo no mínimo: matrícula, nome, número da carteira, data de validade 

da carteira, endereço, telefone, cargo e certificado de transporte de cargas perigosas e 
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sua respectiva validade; 

24.1.4.a Veículos, contendo no mínimo: prefixo, número, placa, tipo do veículo, 

registro de uso, RENAVAM, chassis, marca, modelo, ano de fabricação, 

centro de custo e centro operacional; 

24.1.5 Pneus, contendo no mínimo: Identificação, fabricante, estado e vida útil; 

24.1.6 Acessórios com o respectivo código de patrimônio e valor; 

24.1.7 Tipos de serviços; 

24.1.8 Tipos de manutenções preventivas; 

24.2 Permitir o registro de solicitações e confirmações de reservas validando a capacidade 

de passageiros por veículo; 

24.3 O Sistema deverá possuir os seguintes controles referentes à cada uma das viaturas: 

24.4 O Sistema deverá permitir para cada veículo a inserção das seguintes informações 

nome do motorista; data/hora de saída; data/hora de chegada; quilometragem do 

odômetro na saída; quilometragem do odômetro na chegada; destino e observações; 

24.5 O sistema deverá registrar autorizações de saída para cada viatura; 

24.6 O Sistema deverá possuir alertas sobre o vencimento da carteira de habilitação do 

motorista, sendo que após 30 dias do vencimento não mais permitirá o lançamento de 

dados vinculados ao mesmo; 

24.7 O Sistema deverá possuir alertar quanto a pontuação de infrações registradas a cada 

motorista;  

24.8 O sistema deverá registrar e alertar sobre as manutenções preventivas, corretivas e 

abastecimento através de ordens de serviços, contendo no mínimo, as seguintes 

informações: odômetro, tipo de serviço, executor, datas de abertura, início e término, 

observação, serviços solicitados e executados; 

24.9 Nas ordens de serviços relativas a manutenção deverão ser inclusos as quantidade e 

valores dos materiais e serviços utilizados para apuração dos custos; 

24.10 Possibilidade de imprimir as ordens de serviços; 

24.11 Possibilitar o cadastro de cada etapa da Ordem de serviço informando o respectivo 

departamento, mecânico/oficina e datas de início e termino do serviço; 
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24.12 O sistema deverá registrar os tipos de combustíveis que podem ser utilizados em cada 

veículo. Deverá alertar o usuário do registro de consumo de combustíveis não 

autorizados para a respectiva viatura; 

24.13 Ao incluir uma ordem de serviço para abastecimento o sistema deverá alertar o 

usuário da existência de outras ordens de abastecimentos no mesmo dia; 

24.14 O sistema deverá controlar os pneus colocados em cada viatura, registrando, para cada 

um deles, a posição, a data da troca, a quilometragem indicada pelo odômetro e ordem de 

serviço responsável pela troca ou rodízio dos mesmos; 

24.15 O sistema deverá registrar as movimentações dos pneus seja através de rodízios ou 

transferência para outros veículos; 

24.16 O sistema deverá registrar a instalação e transferência de acessórios nas viaturas, 

realizando o controle individual de cada um destes acessórios; 

24.17 O sistema deverá cadastrar os sinistros para cada viatura, vinculando as respectivas 

fotos; 

24.18 O sistema deverá cadastrar as multas para cada veículo e motorista responsável; 

24.19 O sistema deverá gerenciar do consumo de combustível para cada viatura. 

24.20 O Sistema de Controle de Frotas deverá ser totalmente integrado com os sistemas de 

Administração de Materiais e Compras de forma a: 

24.20.1 Utilizar o mesmo e único cadastro de materiais e serviços. Esse procedimento poderá 

ser limitado através de parametrização do Sistema de Controle de Frota, definindo quais 

os grupos de materiais ou serviços poderão ser acessados pelo sistema; 

24.20.2 Utilizar o mesmo e único cadastro de fornecedores; 

24.20.3 Utilizar o mesmo e único cadastro de centro de custos; 

24.20.4 Permitir o controle de contratos e pedidos com fornecimento de autopeças; 

24.20.5 Verificar se os materiais solicitados para atender uma viatura, já foram requisitados 

anteriormente para a mesma e em que data;  

24.20.6 Permitir retirar materiais do estoque através da importação dos itens da ordem de 

serviço nas requisições de materiais; 

24.20.7 Gerar automaticamente ordem de serviço e requisição de materiais no ato do 
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abastecimento; 

24.20.8 Emitir relatório de itens utilizados por viatura (peças, serviços e combustíveis). 

24.21 O Sistema de Administração de Frota deverá conter, no mínimo, os seguintes 

relatórios: 

24.21.1 Rol de Situação da Ordem de serviço, por tipo de serviço, se aberta ou encerrada e 

apresentar o tempo que a viatura ficou indisponível para uso; 

24.21.2 Custo e consumo por período demonstrando a quilometragem realizada, quantidade 

abastecida, consumo de KM/litro e KM/h, total de combustível, mão de obra e peças; 

24.21.3 Custo e consumo mensal exibindo: meses, KM rodado mês, gastos combustível em 

Reais, gasto combustível litros, KM rodados p/ litros, custo combustível p/ KM, gastos 

com mão de obra, gastos com peças, gasto total de manutenção, gastos com 

manutenção p/KM, combustível/manutenção p/KM e respectivas médias de consumo; 

24.21.4 Planilhas mensais e gráficos da evolução dos gastos com manutenção de frota por tipo 

de manutenção; 

24.21.5 Planilhas mensais e gráficos da evolução dos gastos com manutenção de frota por 

fornecedor; 

24.21.6 Custo detalhado por viatura, fornecedor, tipo de veículo ou grupo de serviços com 

combustíveis, mão de obra, peças e respectivas ordens de serviços; 

24.21.7 Relatório mensal do setor de transporte, agrupando todos os custos com combustíveis, 

mão de obra e peças; 

24.21.8 Quilometragem e consumo por viatura, demonstrando a quilometragem percorrida no 

período e o consumo de KM por litro. 

 

25 MÓDULO ORÇAMENTO E CONTABILDIADE 

25.1 Manter log de todas as transações efetuadas com informação de no mínimo: código do 

usuário, conteúdo anterior, conteúdo atual, data e hora da alteração/inclusão/deleção, 

preferencialmente a partir do próprio banco de dados; 

25.2 Ajuda on-line, com acesso através de tecla rápida; 
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25.3 Deverá possibilitar a inclusão do logotipo da Prefeitura que constará de todos os 

relatórios; 

25.4 Visualização dos relatórios em tela, com saída para impressora, disco rígido ou 

exportados, no mínimo, nos formatos PDF,XLS, ODT e ODS; 

25.5 Deverá possuir mecanismo que faça atualização automática dos programas sempre 

que forem geradas novas versões; 

25.6 Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, 

Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04; 

25.7 Emitir todos os quadros legais exigidos pela Lei 4320/64 e suas alterações posteriores; 

25.8 Emitir todos os relatórios para atender a Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal 

– Portaria 249/2010 do Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional) e 

alterações posteriores; 

25.9 Utilizar numeração própria de empenhos para cada órgão;  

25.10 43.11 - Efetuar automaticamente a contabilização dos lançamentos que forem 

complementares a um lançamento manual; 

25.11 Possibilitar a adoção de cotas de dotação orçamentária por período e órgão;  

25.12 Exportar os dados para publicação na internet em atendimento a Instrução Normativa 

028 de 05/05/1999 (Contas Públicas); 

25.13 Elaborar proposta orçamentária anual a ser enviada a Câmara Municipal para o 

próximo exercício financeiro, em paralelo com a execução atual e utilizando os dados já 

disponíveis até o momento; 

25.14 Controlar o Planejamento do Quadriênio através: 

25.14.1 De onsultas rápidas da situação de um determinado programa ou ação; 

25.14.2 Do levantamento dos programas com seus indicadores e índices, incluindo os valores 

gastos por fonte de financiamento; 
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25.14.3 Do planejamento das ações com identificação das regiões a serem atendidas no 

município durante a vigência do Plano; 

25.14.4 Da descrição das ações, finalidades, como também a definição do produto, situação, 

base legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para cada período; 

25.14.5 Do cadastramento da informação da fonte indicadora e do índice existente antes do 

plano, assim como dos índices pretendidos ao final do plano para cada programa; 

25.14.6 Da emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas, ações e 

indicadores; 

25.15 Emitir a memória de cálculo de receitas e despesas; 

25.16 Permitir o planejamento estratégico, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as 

metas da administração pública ano a ano que deverá constar na Lei Orçamentária Anual 

(LOA); 

25.17 Permitir a seleção dos programas incluídos no PPA, definindo aqueles que terão 

prioridade na execução do orçamento subsequente, em conformidade com a previsão do 

artigo 165 da Constituição Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 

42/99, 163/01 e 219/04; 

25.18 Controlar a Seleção das Metas e Prioridades; 

25.19 Possuir Integração e acompanhamento dos valores planejados na LDO com a 

execução orçamentária na contabilidade; 

25.20 Permitir a seleção automática dos programas, ações, com suas metas e prioridades 

assim já lançadas no Sistema Integrado do PPA; 

25.21 Viabilizar as ações governamentais necessárias para atingir os objetivos e metas 

dentro de um exercício fiscal, através da disponibilização dos recursos financeiros 

necessários às realizações; 

25.22 Elaborar as atividades e funções programáticas; 

25.23 Gerar o QDD (Quadro de Detalhamento da Despesa) por Poder, Órgão e Unidades; 
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25.24 A empresa contratada deverá integrar o seu sistema com os sistemas dos Tribunais de 

Contas do Estado; 

25.25 Emitir os diversos anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual. 

25.26 Elaborar PPA (Plano Plurianual) LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) totalmente 

integrado com o orçamento. 

25.27 Operacionalizar automaticamente o orçamento aprovado, caracterizando o início da 

execução orçamentária para um novo exercício; 

25.28 Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente os 

respectivos valores e emitindo os relatórios correspondentes; 

25.29 Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das 

decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; 

25.30 Possuir bloqueio e desbloqueio total ou parcial de dotações, isto é, uma vez bloqueada 

para empenho determinada dotação, não será permitido empenhar até que a mesma seja 

desbloqueada; 

25.31 Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre; 

25.32 Possuir estornos de movimentos registrados (receitas e pagamentos), efetuando todos 

os ajustes necessários; 

25.33 Possuir liquidação da despesa (relacionando um ou vários documentos a um 

empenho), podendo liquidar total ou parcialmente; 

25.34 Impedir que a liquidação seja efetuada antes do empenho; 

25.35 Impedir que a liquidação ultrapasse o valor do empenho; 

25.36 Indicar os documentos da liquidação, suas retenções e vencimentos; 

25.37 Possuir anulação total ou parcial de empenho, evitando que o valor anulado ultrapasse 

o valor do empenho ou o seu saldo e a data de anulação seja anterior à data do empenho; 

25.38 Efetuar controle de empenhos por estimativa, globais (parcelados) ou ordinários; 
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25.39 Possuir execução orçamentária dentro dos limites fixados para cada dotação/cota, de 

acordo com os valores previstos para cada cota, não permitindo saldo negativo nas 

dotações/cotas; 

25.40 Identificar os lançamentos contábeis por órgão/unidade administrativa, possibilitando 

a decomposição do balancete consolidado por participação de cada órgão; 

25.41 Deverá emitir os relatórios da execução orçamentária e contábeis para cada órgão e o 

consolidado; 

25.42 Possuir execução extra orçamentária; 

25.43 Controlar restos a pagar processados e não processados; 

25.44 Apresentar conta corrente dos fornecedores, mostrando o total empenhado, liquidado 

e pago por fonte em um período informado pelo usuário para cada um dos fornecedores 

ou para um fornecedor específico; 

25.45 Apresentar o montante empenhado, liquidado e pago por desdobramento do elemento 

de despesa e por fonte, em cada mês, e por órgão ou consolidado (todos os órgãos); 

25.46 Controlar o vencimento dos empenhos que serão pagos parceladamente, relacionando 

parcelas a vencer e vencidas; 

25.47 Permitir que, em função de diligências do Tribunal de Contas, o lançamento com data 

de movimentação retroativa à data de movimentação atual da contabilidade seja efetuado, 

corrigindo falhas apontadas; 

25.48 Possuir consultas em tela da movimentação e saldo de contas bancárias de qualquer 

período; 

25.49  Emitir empenho; 

25.50 Emitir relatório com previsão de pagamentos, com base nas despesas liquidadas; 

25.51 Emitir ordens bancárias para agrupamento de pagamentos; 

25.52 Emitir anulações de empenho; 
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25.53 Possuir funcionalidades para reimpressão de quaisquer documentos; 

25.54 Emitir relatório com a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas 

realizadas, orçamentárias e extra orçamentárias; 

25.55 Emitir relatório com movimento diário de empenhos (no mínimo por órgão e por 

dotação); 

25.56 Emitir relatório com pagamentos de fornecedores (no mínimo por órgão e por 

fornecedor); 

25.57 Emitir razão de qualquer conta; 

25.58 Emitir relatório com saldo de dotações (geral e por cotas); 

25.59 Emitir relatório com os restos a pagar por fonte mostrando número do empenho 

original, dotação original, fornecedor, valor processado e não processado; 

25.60 Emitir relatório com a movimentação orçamentária e extra orçamentária; 

25.61 Emitir relatório com a posição atual das dotações quanto a situação da despesa 

(orçado, suplementado, reduzido, empenhado no mês e no ano, liquidado no mês e no 

ano, pagamento no mês e no ano, devolvido no mês e no ano, saldo a empenhar, saldo a 

liquidar e saldo a pagar); 

25.62 Emitir relatórios conforme artigo 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional 

59/2009, Leis Federais 9394/96 e 9424/96 (Demonstrativo dos Gastos com Educação) e 

Resolução 243/2007 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; 

25.63 Emitir e publicar os relatórios mensais, bimestrais, trimestrais e quadrimestrais da 

LRF conforme modelos publicados no site oficial da Prefeitura Municipal de Aracaju; 

25.64 Estar de acordo com as regras definidas pela portaria 184/2008 e 467/2009 do STN, 

que definem as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público;  

25.65 Utilizar de forma integrada o PCASP - Plano de contas Aplicado ao Setor Público, 

definido pelas portarias do STN para utilização a partir do ano de implantação, para 
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efetivação dos registros dos atos e fatos contábeis do órgão público, sem interferência no 

plano de contas anteriormente utilizado antes da implantação das NBCASP; 

25.66 Registrar a geração de nota explicativa avulsa ou a partir do lançamento contábil; 

25.67 Emitir relatório sobre pagamentos efetuados por conta bancária e mostrando o 

CPF/CNPJ do fornecedor; 

25.68 Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos contábeis e 

restos a pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de exercícios anteriores; 

25.69 Possibilitar, no final do exercício, a anulação automática dos empenhos por 

estimativa, não permitindo a inclusão automática em restos a pagar; 

25.70 Emitir relatório do diário contábil; 

25.71 Emitir todos os relatórios de periodicidade mensal, podendo ser emitidos a qualquer 

momento (parciais no caso de não se ter acabado o mês) e também de meses anteriores; 

25.72 Permitir que o empenho ao final do exercício, os que apresentarem saldo, possam ser 

inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação; 

25.73 Permitir a reserva de dotação; 

25.74 Registrar os pagamentos efetuados que poderá ser efetuado através de, borderô ou 

aviso bancário; 

25.75 Permitir o início de novo exercício sem o encerramento do anterior; 

25.76 Gerar DIRF e os Arquivos Digitais conforme o MANAD para Receita Federal dos 

prestadores que tiveram Imposto de Renda Retido na Fonte; 

25.77 Gerar arquivo para ser importado pelo sistema de pagamento eletrônico das 

Instituições Financeiras para efetuarem o crédito em conta corrente dos fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Aracaju; 

25.78 Publicar em tempo real a receita e a despesa sem a necessidade de intervenção 

humana no portal da transparência que atenda a Lei Complementar 131/2009 Decreto 

7.185/2010 de 27/05/2010; 
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25.79 Possuir parâmetro que determine quantos dias anteriores à data atual o Sistema 

aceitará lançamentos; 

25.80 Efetuar transferência bancária entre contas correntes do mesmo órgão e repasses entre 

contas correntes de órgãos diferentes, gerando no repasse, automaticamente a despesa, 

ordem de pagamento e o pagamento referente ao órgão de origem e a receita referente ao 

órgão de destino; 

25.81 Possibilitar a visualização, impressão ou exportação de dados de exercícios anteriores 

sem ter que mudar de ambiente; 

25.82 Apresentar demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga da Administração 

Direta ou Administração Indireta; 

25.83 Visualizar nos empenhos as seguintes informações: anulações, liquidações, 

devoluções, informações específicas do SISAP/TCE-SE e pagamentos; 

25.84 Deverá possibilitar a inclusão dos itens de empenho através de cadastro de materiais e 

serviços; 

25.85 Registrar os documentos que respaldam as liquidações, tais como: nota fiscal, fatura, 

recibo, diária, adiantamento, folha de pagamento, bilhete de passagem e documentos 

diversos; 

25.86 Emitir ordem de pagamento individual ou para um grupo de documentos; 

25.87 Permitir anulação de liquidação desde que possua saldo para anulação; 

25.88 Emitir nota de anulação de liquidação; 

25.89 Permitir que a devolução de pagamento seja total ou parcial; 

25.90 Emitir nota de devolução de pagamento; 

25.91 Não permitir que sejam efetuados os pagamentos com as certidões obrigatórias 

vencidas, emitindo no ato do pagamento mensagem com a devida critica; 

25.92 Permitir o cadastramento do fornecedor durante a digitação do empenho quando este 

não estiver cadastrado; 
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25.93 Controlar os empenhos de adiantamentos visualizando os que estão em aberto e 

permitindo o lançamento dos documentos comprobatórios; 

25.94 Encerrar automaticamente o empenho de adiantamento quando da devolução total ou 

parcial de pagamento; 

25.95 Não permitir que empenhos estimativos tornem-se restos a pagar; 

25.96 Visualizar os valores liquidados, anulados e o saldo dos restos a pagar; 

25.97 Possuir anulação de restos a pagar, total ou parcial, verificando se o mesmo não se 

encontra liquidado; 

25.98 Emitir nota de cancelamento de restos a pagar; 

25.99 As rotinas diárias deverão independer do fechamento mensal, permitindo lançamentos 

do próximo mês sem que o anterior esteja fechado; 

25.100 Emitir relatório demonstrativo da receita orçamentária por fonte que mostre: receita 

orçamentária, valor previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no ano e 

valor por arrecadar, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar 

um intervalo de datas; 

25.101 Emitir relatório demonstrativo da receita extra orçamentária que mostre: receita extra 

orçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo o usuário 

escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas; 

25.102 Emitir relatório do diário da receita que mostre: receita, mês e dia do lançamento, 

valor arrecadado no dia, valor arrecadado no mês, valor arrecadado no exercício e valor 

por arrecadar, podendo o usuário especificar um intervalo de datas; 

25.103 Emitir relatório das alterações orçamentárias, mostrando a dotação, dispositivo legal, 

data e valor;  

25.104 Permitir anulação de ordem de pagamento referente a: empenho, restos a pagar, 

devolução de receita despesa e exclusão do item referente a extra orçamentária, 

25.105 Tratar a ordem cronológica de pagamentos como disciplinado através do artigo 5º da 
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Lei 8.666/93; 

25.106 Apresentar em tela um resumo da OP, mostrando: total liquidado, total anulado e total 

pago daquela OP; 

25.107 Emitir relatório mostrando as contas bancárias e o saldo anterior, valor de débitos, 

valor de créditos e saldo atual para um determinado órgão ou consolidado (todos os 

órgãos), permitindo especificar o período desejado; 

25.108 Possuir consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor 

reduzido no mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado, valor 

empenhado no mês e no ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no mês e no 

ano, valor pago no mês e no ano, valor devolvido no mês e no ano e o saldo atual da 

dotação; 

25.109 Emitir relatório por natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo 

usuário, os valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês; 

25.110 Emitir relatório de empenhos em aberto, mostrando: número do empenho, data do 

empenho, nome do fornecedor, dotação, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, 

valor a liquidar e valor a pagar; 

25.111 Emitir demonstrativo da despesa empenhada, para mês escolhido pelo usuário, 

mostrando a dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do elemento de 

despesa, valor orçado, valor empenhado no mês e no ano e valor a empenhar; 

25.112 Emitir relatório com análise da despesa, podendo o usuário escolher o período; 

25.113 Deve permitir agrupamento por: função, sub-função, programa ou fonte de recurso; 

25.114 Emitir relatório de empenhos mostrando: número do empenho, data do empenho, 

nome do fornecedor, dotação e valor do empenho; 

25.115 Emitir relatório com os empenhos cadastrados devendo mostrar: número do empenho, 

data do empenho, valor do empenho, fornecedor, ordens de pagamento (OP) para esse 

empenho mostrando o valor e data de pagamento da OP; 
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25.116 Emitir relatório da despesa extra orçamentária para período informado pelo usuário, 

mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar; 

25.117 Emitir relatório das anulações de ordens de pagamento; 

25.118 Emitir relatório de restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto, fornecedor, 

data do pagamento e valor pago; 

25.119 Emitir relatório agrupado por fonte do recurso mostrando: valor orçado em cada fonte 

(receita e despesa), valor arrecadado em cada fonte, valor empenhado em cada fonte, 

saldo a arrecadar e saldo a empenhar. O usuário poderá escolher o mês de referência, 

onde deverá ser mostrado os valores no mês e até o mês; 

25.120 Emitir relatório com listagem dos pagamentos efetuados agrupados por conta bancária 

e ordenados por data de pagamento, identificando o fornecedor, data do pagamento, valor 

pago, número do empenho e dotação, para um período especificado pelo usuário; 

25.121 Emitir relatório que mostre toda movimentação de uma conta corrente apresentando: 

conta corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor a débito, 

histórico, número do documento e saldo, para um período informado pelo usuário; 

25.122 Emitir relatório diário da tesouraria mostrando, de forma agrupada, por dia do 

movimento e conta corrente: conta corrente, data do movimento, histórico, valor a 

crédito, valor a débito e total a débito e a crédito do dia, para um período informado pelo 

usuário; 

25.123 Emitir relatório de contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de data de 

vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do fornecedor, 

valor e total a pagar no dia, para um período informado pelo usuário; 

25.124 Emitir relatório das retenções efetuadas, mostrando: beneficiário, número da ordem de 

pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento, valor do 

pagamento, valor da retenção e total das retenções para cada beneficiário, para um 

período informado pelo usuário; 

25.125 Emitir relatório com borderô/aviso emitido agrupados por conta bancária e data, 
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ordenados por data, para um período informado pelo usuário; 

25.126 Possuir tabela de operações contábeis onde o usuário possa criar novas operações e 

definir as regras de contabilização; 

25.127 Possuir tabela de eventos contábeis agrupando os lançamentos contábeis em partidas 

dobradas de acordo com as naturezas patrimoniais, orçamentárias e de controle;  

25.128  Permitir que se visualize as partidas dobradas específicas dos eventos a partir do 

registro de um lançamento de previsão de receita, fixação de despesa, arrecadação de 

receita, empenho, liquidação, pagamento, entre outras operações do sistema;  

25.129  Transferir automaticamente os empenhos com saldo a pagar para restos a pagar; 

25.130 Apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos; 

25.131 Efetuar abertura de novo exercício com seus saldos contábeis iniciais;  

25.132 Emitir listagem para conferência dos lançamentos contábeis ordenados por operação e 

mostrando: operação, descrição do lançamento e valor para um período informado pelo 

usuário; 

25.133  Emitir o diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário; 

25.134  Emitir o razão dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário, 

para uma conta contábil ou grupo de contas contábeis; 

25.135  Emitir balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou não 

os lançamentos de encerramento do exercício; 

25.136  Possuir conciliação bancária dispondo de rotina que processe arquivo gerado através 

do site na Internet das instituições financeiras; 

25.137  Possuir comparativo do balanço anterior com o balanço encerrado; 

25.138 Controlar individualmente os saldos orçamentários e financeiros de cada convênio; 

25.139 Possuir mecanismos para identificar as solicitações de repasse financeiro para as 

unidades solicitantes como também os repasses efetuados; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
123 

 

25.140 Possuir dispositivos para bloquear as solicitações de repasse financeiro 

automaticamente após a conclusão, evitando manipulação das informações contidas na 

mesma; 

25.141  Efetuar automaticamente o repasse financeiro no momento da emissão do documento 

oficial de transferência impressa ou eletrônico do recurso financeiro; 

25.142  Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com 

a apuração do resultado; 

25.143  Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins 

de cancelamento, quando for o caso; 

25.144  Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, 

Orçamentário, Patrimonial e de apuração, conforme o caso; 

25.145  Emitir todos os relatórios e anexos da prestação de contas anual (balanço);  

25.146  Controlar a programação financeira;  

25.147  Dispor de recursos, que permite a Tesouraria registrar todas as movimentações de 

recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos, e todas as operações decorrentes, 

tais como emissão de borderôs, demonstrações e o boletim;  

25.148  Permitir o lançamento de Investimento, Aplicações, e todos os demais lançamentos 

de débito/crédito; transferências bancárias; controle dos saldos bancários; controlar todos 

os lançamentos internos e os lançamentos dos extratos bancários para gerar as 

conciliações; fornecer relatórios e permitir a consulta em diversas classificações, registrar 

automaticamente os lançamentos na Contabilidade;  

25.149  Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra 

orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra Caixa 

ou Bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos 

automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo 

consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações;  



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
124 

 

25.150  todos os relatórios diários necessários por fonte de recurso de acordo com a 

NBCASP. 

 

26 MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

26.1 Permitir a publicação em tempo real de todas as informações obrigatórias conforme as 

legislações vigentes, sem a necessidade de intervenção humana; 

26.2 Deve ser Integrado com a Lei Orçamentária Anual (LOA), Contabilidade Pública e 

Tesouraria; 

26.3 Deve divulgar os dados mensais da Lei Federal de divulgação das Contas Publicas 

No. 9.755 de 16/12/1998. 

26.4 Deve atender a Lei Complementar 131 de 27/05/2009 na integra; 

26.5 Deve atender a Lei 12.527 de 18/11/2011 (Lei do Acesso a Informação - LAI); 

26.6 Permitir acesso às informações em tempo real, diretamente do banco de dados onde as 

transações ocorrem, por unidade gestora; 

26.7 Possuir interface HTML e estar publicado em um endereço eletrônico que possibilite 

amplo acesso público através da Internet; 

26.8 Disponibilizar as informações da despesa e receita, relativas à execução dos atos 

orçamentários e financeiros, por unidade gestora, para o amplo acesso público, em meio 

eletrônico; 

26.9 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa empenhada, com o número 

do empenho, a classificação funcional da despesa, o credor, o processo de licitação ou 

dispensa ou inexigibilidade, o valor; 

26.10 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa liquidada, com as retenções, 

os documentos comprobatórios, o valor liquidado; 

26.11 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa paga com o número da 

ordem de pagamento, os documentos do pagamento e a data do pagamento; 
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26.12 Permitir visualizar o número do processo de execução da despesa, quando existir; 

26.13 Permitir a classificação orçamentária completa da despesa, especificando a unidade 

orçamentária, a ação, a função, a sub-função, a natureza da despesa, o elemento da 

despesa, e a fonte de recursos; 

26.14 Permitir visualizar o nome do beneficiário do pagamento da despesa (pessoa física ou 

jurídica); 

26.15 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os contratos celebrados e seus aditivos, 

com o número, a data da celebração, da vigência, o valor, o fornecedor, o órgão, e o 

status. 

26.16 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os processos de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade da despesa, quando for o caso, com o número do processo, data, órgão, 

status, modalidade, espécie, critério, valor, e outros detalhamentos. 

26.17 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os convênios por órgão, com o 

número, a data, o valor, o valor da contrapartida e o objeto; 

26.18 Permitir visualizar a descrição dos bens fornecidos ou os serviços prestados, quando 

for o caso; 

26.19 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML as diárias e passagens pagas por 

servidor, por órgão, com o valor, a data e os documentos comprobatórios; 

26.20 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML as ações do governo, por órgão; 

26.21 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os programas de governo por órgão. 

26.22 Permitir visualizar a previsão da receita orçamentária; 

26.23 Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os lançamentos analíticos de receitas 

orçamentária e extra, com data, credor, valor, e classificação contábil; 

26.24 Permitir visualizar e realizar download da legislação municipal (Atos de Pessoal, leis, 

projetos de lei, decretos, despachos, portaria) 

26.25 Possuir Manual de Navegação do Portal; 
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26.26 Possuir Glossário, visando esclarecer o conteúdo de alguns termos técnicos; 

26.27 Exibir listagem das Perguntas mais Frequentes; 

26.28 Possuir o Fale conosco, para divulgação dos canais de atendimento; 

26.29 Permitir a parametrização de consultas e o download  em arquivo texto ou no formato 

Excel (.xls) e por meio da ferramenta web services; 

26.30 Possibilitar ao usuário estabelecer o período de tempo da consulta, através do 

oferecimento de opções; 

26.31 Permitir a divulgação de informações com várias fontes de origens (outros sistemas ou 

sites) através de links de acesso; 

 

27 MÓDULO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 

27.1 Permitir o cadastramento de concursos com informações referentes à: Documentos 

exigidos para inscrição, etapas do concurso, cargos e quantidade de vagas. 

27.2 Permitir o cadastramento de candidatos com emissão de comprovante de inscrição. 

27.3 Permitir o cadastramento de questões para serem utilizadas em avaliação funcionais. 

27.4 Permitir o cadastramento de documentos que pode ser exibidos para provimento do 

cargo. 

27.5 Permitir o cadastramento de solicitações de recrutamento com informações referentes 

a prazo para contratação, regime, salário e cargo. 

27.6 Permitir cadastramento de gabarito para os concursos existentes. 

27.7 Possuir rotina que seleciona questões de forma aleatória de acordo a quantidade 

definida pelo usuário. 

27.8 Possuir rotina para configuração de BACK-UP de banco de dados;  

27.9 Possuir rotina que possibilite restauração de Banco de Dados. 
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27.10 Possuir relatório de Comprovante de inscrição. 

27.11 Permitir o cadastro de Áreas do Conhecimento; 

27.12 Possuir tabela com informações previamente cadastrada referente às Grandes Áreas, 

área, subáreas e formação do Conhecimento; 

27.13  Permitir o cadastramento de Bairros para serem Utilizados no cadastramento de 

Vagas do Sistema, podendo ser disponibilizadas Vagas por Bairros; 

27.14  Permitir o cadastramento de Cargos; 

27.15 Permitir o cadastramento de Empresa com Informações pertinentes a Ramo de 

Atividade, Situação, Endereço, Quantidade de Funcionários; 

27.16  Permitir o cadastramento de Instituições de ensino com uma relação preexistente das 

principais Instituições do País, contemplando Tipo de Instituição, Situação e Organização 

Acadêmica; 

27.17  Permitir o Cadastramento de Ramo de Atividade; 

27.18  Permitir o Cadastramento de Religião; 

27.19  Permitir o Cadastramento de Tipos de Treinamentos (Curso, Seminário, Congressos); 

27.20  Permitir o Cadastro de Candidatos com Dados Pessoais, Endereço; 

27.21  Permitir que seja associado ao candidato sua formação escolar e profissional; 

27.22  Permitir que seja associado ao candidato as Certificações feitas pelo mesmo; 

27.23 Permitir que seja associado ao candidato suas experiências profissionais com no 

Mínimo (Nome da Empresa, Cargo, Admissão e Atividades); 

27.24 Permitir que seja associado ao candidato os cursos almejados; 

27.25 Permitir que seja associado ao candidato os cursos concluídos pelo mesmo; 

27.26  Permitir que seja associado ao candidato o domínio de idiomas assim como os níveis 

de cada um ( Escrita e Conversação). 
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27.27 Permitir que seja associado ao candidato referência Profissional, com no mínimo 

(Nome da Empresa, Pessoa para Contato, Telefone, e-mail e Cargo); 

27.28  Permitir o Cadastramento de Vagas com no Mínimo (Cargo, Tipo de Vaga, Empresa, 

Perfil, Vinculo Empregatício, Faixa Etária, Salário Inicial e Salário Final); 

27.29  Permitir que seja informado no cadastramento de vagas as atividades da vaga; 

27.30  Permitir que seja informado no cadastramento de vagas a formação profissional 

exigida; 

27.31  Permitir que seja informado no cadastramento de vagas os idiomas requeridos; 

27.32  Permitir que seja associado no momento do cadastramento da vaga para qual Bairro 

ou quais Bairros a vaga é destinada; 

27.33  Permitir que seja associado no momento do cadastramento da vaga quais os 

Benefícios Oferecidos para a vaga (Assistência Médica, Vale Transporte, Vale Refeição,  

Seguro de Vida, Auxilio Creche dentre outros); 

27.34  Possuir rotina para selecionar os candidatos que se enquadram para a vaga através do 

uso de filtros; 

27.35  Possuir rotina que possibilite filtrar as Vagas Existentes por (Cargo, Empresa, Perfil, 

Município, Faixa de Salários); 

27.36  Possuir rotina onde possa ser configurado por quanto tempo o curriculum deve 

permanecer no sistema antes de serem desativados; 

27.37  Possuir relatório de currículo; 

27.38  Permitir cadastro e controle de serviços médicos e odontológicos por funcionários 

e/ou seus dependentes, com seus respectivos valores, credenciados, e quantidade de 

Unidade de Serviço; 

27.39  Permitir controle de enquadramento a partir dos salários na participação dos 

pagamentos dos serviços médicos e odontológicos; 

27.40  Permitir cadastro e alteração das cotações mensais por tipo de assistência; 
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27.41  Permitir cadastro e controle de lançamentos de financiamentos por funcionários; 

27.42  Permitir o cadastro em plano de saúde e coparticipação, por titular e seus respectivos 

dependentes, permitindo configuração dos seus tipos de planos, enquadramento de 

valores de planos por faixa etária e tipos; 

27.43  Permitir cadastro e controle de treinamentos de colaboradores e seus custos, 

periodicidade, carga horária e frequência; 

27.44  Permitir registro de elogios, penalidades e infrações dos funcionários; 

27.45  Permitir controle e cadastro de movimentação de funcionários na empresa; 

27.46  Possuir rotina de integração de despesas gastas com treinamentos nos lançamentos de 

verbas da folha de pagamento; 

27.47  Permitir visualizar histórico de informações dos servidores/funcionários; 

27.48  Permitir cadastro de reembolso por movimentação e à disposição com seus 

respectivos ônus; 

27.49  Permitir parametrização de itens, grau e nível de avaliação por perfil profissional e ou 

função exercidas e suas respectivas competências técnicas e comportamentais; 

27.50  Possuir rotina para avaliação dos servidores/funcionários nas perspectivas técnicas, 

comportamentais e metas; 

27.51  Demonstrar desempenho dos servidores/empregados a partir das notas nas 

perspectivas técnicas, comportamentais e metas; 

27.52  Permitir a elaboração de orçamento de treinamentos por lotação, por programa, área 

de conhecimento e acompanhar os valores realizados, gerando relatórios e gráficos de 

controle; 

27.53  Permitir parametrização de uma tabela de Entidades fornecedoras de treinamento; 

27.54  Permitir parametrização de uma tabela de instrutores internos, externos e autônomos, 

com indicação de seus dados pessoais e cursos autorizados; 
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27.55  Permitir programar treinamento informando às áreas, os eventos previstos para o 

exercício; 

27.56  Permitir as parametrizações dos indicadores de treinamento gerando gráficos e 

relatórios; 

27.57  Permitir a inclusão de arquivos anexos às turmas de treinamentos, as quais poderão 

estar em formatos diversos; 

27.58  Permitir controle de outros participantes incluídos em treinamentos, como 

terceirizados, fornecedores, clientes, estagiários e pessoas da comunidade e de outros 

órgãos; 

27.59 Permitir importação de planos de saúde a partir de arquivos texto (.txt) com os dados 

de assistência de planos privado de saúde ou conveniadas dos funcionários demonstrando 

suas mensalidades e descontos a serem pagas na folha; 

27.60 Emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); 

27.61 Emitir relatórios de avaliações dos funcionários em todas as perspectivas, por média, 

desempenho e rankings; 

27.62 Emitir relatório de Avaliação técnica – necessidade de treinamento; 

27.63 Emitir relatório de Avaliação comportamental - necessidade de treinamento; 

27.64 Emitir relatório de coeficiente de desempenho do empregado; 

27.65 Permitir o cadastro de pessoa com as seguintes informações pessoais: todos os 

documentos, endereço, grau de instrução, estado civil, raça, nome dos pais, conjugue, 

naturalidade, tipo de sangue, deficiência, línguas estrangeiras, Foto; 

27.66  Permitir cadastro de servidor completo, reunindo informações admissionais, de 

pagamento e complementares; 

27.67  Permitir cadastro de dependentes com informações sobre o grau de parentesco que 

este possui com o servidor, o tipo de dependência e sobre seu nascimento; 
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27.68  Possuir toda a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO com as seguintes tabelas: 

Afinidade, Família, Grande Grupo, Ocupação, sinônimo, Subgrupo, Subgrupo Principal; 

27.69  Possuir cadastro de cargos associado ao grupo operacional, ao vinculo empregatício e 

a tabela de Classificação Brasileira de Ocupação – CBO; 

27.70  Permitir cadastramento de eventos periódicos, de um determinado período que são 

gerados automaticamente na folha, como por exemplo, as consignações; 

27.71  Possuir cadastro de Entidade com informações referentes a: Tipo de Entidade, CNPJ, 

Dados dos responsáveis, inscrição municipal e estadual, brasão, natureza jurídica, 

endereço completo; 

27.72  Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja montado os próprios 

cálculos, sem necessidade de modificação do sistema; 

27.73  Possuir cadastro de Bancos com as informações já disponibilizadas pelo sistema 

referente aos bancos existentes; 

27.74  Possuir cadastro de agencias bancária com as seguintes informações: Nome da 

agência, banco, endereço, contatos, responsável; 

27.75  Possuir cadastro de contas da entidade com as seguintes informações: Nome da 

Conta, número da conta, tipo, data de abertura, banco, número do convênio para 

pagamento; 

27.76  Possuir cadastro de lotações completo contemplando: Órgão, unidades orçamentária, 

centro de custo e local de trabalho; 

27.77  Permitir cadastramento de diversos regimes de contratação: Administrativo, Celetista, 

Cargo Comissionado, Estatutário, Estagiários, etc; 

27.78  Permitir o cadastramento de feriados com os seus tipos (Cívico/Religioso) e 

abrangência (Nacional / Estadual / Municipal); 

27.79  Possuir cadastro de tabelas de salário mínimo com informações referentes ao período 

de vigência e valor naquele período; 
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27.80  Possuir cadastramento de tabelas individuais de INSS, IRRF, Previdência Própria, 

Salário Família e Salário Família Previdência Própria; 

27.81 Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação SEFIP - Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social tais como 

(Categoria do Trabalhados, Ocorrência, Recolhimento, GPS); 

27.82 Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação RAIS – Relação 

Anual de Informações Sociais, tais como: Tipo de Admissão, Vinculo Empregatício, 

Motivos de Desligamento, Tipos de Afastamentos, Naturalidade, Natureza Jurídica, Tipo 

de Salário; 

27.83 Possuir cadastro específico para estagiários; 

27.84  Possuir cadastro de perfis profissionais que devem ser vinculados à tela de 

cadastramento de cargo; 

27.85  Possuir cadastro de Lei de alteração salarial que devem ser vinculadas no momento 

de efetuar um reajuste salarial; 

27.86  Possuir cadastro de Plano de Saúde com informações referentes aos planos e as 

respectivas faixas de Idade, percentual e valor; 

27.87 Possuir parametrização com cálculos já definidos e automatizados, onde o cliente 

apenas escolhe os códigos que deseja utilizar para diversos eventos como: INSS, IRRF, 

Previdência Própria, 13º Salário, Adiantamento 13º, Desconto de Adiantamento 13º, 1/3 

Férias, Abono Férias, Salário Família, Salário Maternidade, Licença Premio, Tempo de 

Serviço, Férias Vencidas, Férias Proporcionais, Horas Extras, Adicionais, Faltas, dentre 

outros; 

27.88  Controlar todas as atividades referentes à Administração de Pessoal, efetuando todos 

os cálculos da Folha de Pagamento e emitir os respectivos relatórios; 

27.89  Permitir o bloqueio de verbas de acordo com o regime do funcionário; 
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27.90  Permitir efetuar o controle dos afastamentos, seus períodos e a previsão e seu retorno 

às atividades; 

27.91  Permitir administração de múltiplos planos de cargos e salários compostos por grupo 

operacionais, níveis, classes e referencia salarial; 

27.92 Permitir controlar a experiência profissional do servidor, registrando as empresas que 

já trabalhou, período, tempo de serviço e cargos ocupados; 

27.93  Permitir efetuar o controle dos pensionistas, com informações sobre a pensão e seus 

dados para se efetuar o pagamento; 

27.94  Permitir a inclusão de variáveis via valor digitado (horas extras, faltas, prêmios, etc...) 

ou Percentuais; 

27.95  Permitir o arquivamento de registros que correspondam a toda vida funcional dos 

empregados permitindo há qualquer tempo, a geração de fichas impressas ou relatórios 

que informem todas as variáveis de cada funcionário; 

27.96  Administra os períodos de férias e controlar seus vencimentos, com cálculos 

individuais; 

27.97  Permitir o cálculo de valores com base em qualquer índice ou percentual; 

27.98  Possuir banco de dados que armazene e permita a alimentação de todos os períodos 

que o servidor trabalhou e/ou trabalha no Município, para fins de emissão de certidões de 

tempo de serviço e declarações; 

27.99  Permitir Controlar períodos de férias, horas extras, salário família, etc., de acordo 

com as normas do Estatuto dos Servidores municipais; 

27.100  Permitir que seja inserida no sistema a foto dos funcionários, a qual também sairá na 

ficha cadastral; 

27.101  Permitir que seja parametrizado um Limite de Quantidade de Tempo de Serviço 

(Anos) por funcionário; 
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27.102  Possuir rotina que possibilite efetuar exoneração em lote, por cargo, Centro de Custo, 

Unidade, Regime e local de trabalho; 

27.103  Possuir rotina para programação de Férias Coletivas; 

27.104  Possuir rotina para preenchimento de Endereço através do CEP, sem necessidade de 

conexão com internet para tal rotina ser executada; 

27.105  Possuir rotina de progressão automática de nível e referência de acordo ao tempo 

configurado pelo usuário; 

27.106  Possuir Módulo para Pagamento de Benefícios (Alimentação – Refeição); 

27.107  Possuir módulo para pagamento de Vale Transporte; 

27.108  Permitir o processamento de folha de pensão alimentícia para Pensionistas 

automaticamente com o valor descontado do funcionário; 

27.109 Permitir o Fechamento e Exclusão de Folhas em lote (Diversas Folhas de Uma Única 

Vez); 

27.110  Possuir Interface única para lançamento de Eventos Fixos e Periódicos; 

27.111  Possuir rotina para geração de períodos de férias automaticamente; 

27.112 Possuir rotina de cadastramento de contrato por funcionário, onde o cliente pode 

cadastrar vários modelos diferentes de contrato; 

27.113  Possuir rotina para efetuar o lançamento de forma coletiva de eventos periódicos, 

onde estes lançamentos podem ser por: Cargo, Regime, Centro de Custo, Unidade ou 

Geral; 

27.114  Possuir rotina para efetuar reajuste salarial; 

27.115  Possuir rotina de processamento da folha que pode ser: geral, por lote, centro de 

custo, unidade, cargo, regime ou individual; 

27.116 Possuir rotina para identificar servidores com valores negativos; 
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27.117  Possuir rotina de parametrização de mensagens que serão exibidas ao acessar o 

sistema; 

27.118  Possuir rotina no momento de calculo da folha que exibe a composição de todas as 

bases de cálculos utilizadas no processamento da folha; 

27.119 Possuir rotina de atualização automática das tabelas de (INSS, IRRF, Salário Família 

e Salário Mínimo); 

27.120  Possuir rotina que exibe inconsistências no momento de efetuar exportação para 

SEFIP; 

27.121 Possuir rotina no momento de processamento da folha que verifica os casos de 

múltiplos vínculos e avisa ao usuário quando identificar situação de 2 (dois) servidores 

com vínculos incorretos de acordo ao que é exibido pelo programa SEFIP; 

27.122 Possuir na tela de afastamento um informativo que exibe em caso de Licença Prêmio 

qual o período aquisitivo que a respectiva licença se refere; 

27.123 Possuir parametrização que possibilita efetuar o controle das contas de débito em caso 

de pensionistas alimentícios diretamente no cadastro dos mesmos; 

27.124  Possuir formulário onde é possível consultar todos os dados das folhas fechadas, 

sendo que as informações são separadas por funcionário; 

27.125 Permitir a geração de arquivos de exportação para integração bancária com base em 

qualquer layout; 

27.126  Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de contas bancárias em 

instituição financeira (padrão FEBRABAN); 

27.127 Permitir a geração de arquivos de exportação que possibilita a geração de 

contracheque nos caixas eletrônicos para qualquer instituição financeira (padrão 

FEBRABAN); 

27.128 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais para 

RAIS; 
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27.129 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais para 

DIRF; 

27.130 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para 

SEFIP; 

27.131  Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para 

CAGED; 

27.132  Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o MANAD; 

27.133  Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o 

PIS/PASEP; 

27.134  Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para SICCOB; 

27.135  Permitir a geração de exportação em meio magnético de exportação especifica para 

Convênios; 

27.136  Permitir a importação por meio de arquivo TXT, de arquivo de consignação 

especifica; 

27.137  Permitir a importação de arquivo para pagamento do PASEP; 

27.138  Permitir a importação de Consignação para qualquer BANCO (padrão FEBRABAN). 

27.139 Permitir a exportação com os tipos (DOC / TED) sendo configurados em cada 

funcionário se o pagamento será efetuado desta forma; 

27.140  Possuir relatórios de conferência de eventos periódicos por servidor, com valores e 

quantidade de parcelas; 

27.141  Possuir relatórios de conferencia de Cargos com informações sobre: vagas 

disponíveis, vagas ocupadas, diferença). 

27.142 Possuir relatórios de folha de pagamento demonstrando os valores pagos para o 

funcionário assim como os respectivos descontos, base de INSS, IRRS, Previdência 

Própria, Jornada de Trabalho, Regime, Cargo, Banco, Agência, Conta e etc; 
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27.143  Possuir relatório de relação bancária da folha dos funcionários que acompanha a 

remessa do arquivo bancário; 

27.144 Possuir relatório de relação bancária dos pensionistas que acompanha a remessa do 

arquivo bancário; 

27.145  Possibilita a impressão de contracheque impresso em layout específico para o cliente; 

27.146  Possuir relatório de relação de verbas mensal e relação de verbas anual; 

27.147  Possuir relatório de relação de descontos por centro de custo; 

27.148  Possuir relatório de GPS – Guia da Previdência Social; 

27.149  Possuir relatório de recolhimento para previdência própria; 

27.150  Possuir relatório de resumo INSS por centro de custo. 

27.151 Possuir relatório de Resumo Geral da Folha, demonstrando todos os valores pagos de 

provento e desconto incluindo os cálculos patronais; 

27.152  Possuir relatório de Mapa da Folha de Pagamento, demonstrando detalhadamente os 

valores dos encargos sociais; 

27.153 Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento, possibilitando efetuar o 

comparativo dos valores pagos na folha em dois meses diferentes; 

27.154 Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento por funcionário, 

possibilitando efetuar o comparativo dos valores pagos por funcionário entre dois meses 

diferentes; 

27.155 Possuir relatório de comparativo de verbas por funcionário, possibilitando efetuar o 

comparativo dos valores pagos por funcionário e por verba de dois meses diferentes; 

27.156  Possuir relatórios para o gerenciamento de vale transporte, englobando os seguintes 

itens: pedido de vale transporte, protocolo de entrega de vale transporte, relação de vale 

transporte por centro de custo e relatório de frequência (Faltas e Afastamentos); 
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27.157  Possuir relatório de aviso e recibo de férias, podendo ser emitido de forma individual 

ou unificado; 

27.158  Possuir relatório de ficha cadastral contendo as informações funcionais do 

funcionário; 

27.159  Permitir a emissão de relatório de rescisão contratual; 

27.160 Possuir relatório de certidão de tempo de serviço; 

27.161 Possuir relatório de informe de rendimentos; 

27.162 Possuir relatórios para o gerenciamento de períodos aquisitivos de férias, controlando 

só períodos em aberto; 

27.163 Possuir relatório de aviso prévio; 

27.164 Possuir rotina para geração e emissão de DARF – Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais; 

27.165  Possuir relatório de relação de servidores admitidos por período; 

27.166 Possuir relatórios para o gerenciamento de afastamentos e frequências; 

27.167  Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem consignável; 

27.168 Possuir relatórios de requerimento de férias; 

27.169 Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem consignável; 

27.170 Possuir relatórios de quantitativo de servidores por faixa salarial, contemplando os 

valores de salário base e bruto; 

27.171 Emitir relatório que demonstra o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação das 

obrigações e provisões, por competência, para escrituração contábil mensal no PCASP – 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme as NBCASP – Normas Brasileiras 

de Contabilidade aplicada ao Setor Público, atendendo a portaria 184/2008 e 467/2009 do 

STN; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
139 

 

27.172 Possuir relatório que demonstra os períodos aquisitivos de Licença Prêmio dos 

servidores facilitando o gerenciamento e controle; 

27.173 Possuir relatório resumo de líquido bancário sintético por unidade que detalhe os 

valores pagos por conta de débito e unidade; 

27.174  Possuir relatório resumo de centro de custo por evento, separando os valores 

calculados dos eventos por centro de custo com os respectivos totais; 

27.175  Possuir relatório de demonstrativo de pagamento de pensão alimentícia; 

27.176  Possuir relatório demonstrativo de servidor com remuneração por local de trabalho; 

27.177 Possuir cadastro e controle da avaliação de saúde ocupacional dos funcionários como 

exames físicos, admissional, demissional e periódico, capacidade laborativa, diagnóstico 

e histórico clínico; 

27.178  Possuir cadastramento de unidade de atendimento médico; 

27.179 Possuir cadastro completo das tabelas gerais para CAT tais como: Tipo, agente, 

agente causador, corpo, emitente, empregador, natureza da lesão, situação geradora; 

27.180  Possuir cadastro de Profissional de saúde; 

27.181  Possuir cadastro de tipo de exame com informações referentes à periodicidade, 

exame, sexo, idade e etc; 

27.182  Permitir cadastrar e Controlar Comissão de Prevenção de Acidentes (CIPA), com 

suas atas, representantes da Comissão, competência, vigência data de posse e controle de 

eventos da comissão; 

27.183  Permitir controlar agendamentos, atendimentos médicos por tipo, exames e atestados 

médicos; 

27.184  Possuir rotina que possibilita traçar perfil de saúde do funcionário; 

27.185  Permitir demonstração de resultados de exames com seus indicadores e níveis; 

27.186  Permitir efetuar solicitação de consultas de médicos especialistas; 
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27.187 Permitir efetuar o controle de acidentes de trabalhos por funcionário, seus respectivos 

agentes causadores e especificações do acidente; 

27.188  Possuir relatório de atestado médico; 

27.189  Possuir relatório de receita médica; 

27.190  Possuir relatório de solicitação de exames; 

27.191  Possuir relatório de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); 

27.192  Possuir relatório de afastamentos por funcionário; 

27.193  Possuir relatório de listagem de comissões e seus respectivos representantes por 

competência e período de vigência; 

27.194 Possuir relatório de atestado de Saúde Ocupacional e Perfil de Saúde; 

27.195 Possuir módulo para cadastramento de e-mail dos servidores através do qual será 

encaminhado senha e link de acesso ao portal de serviços disponíveis; 

27.196  Possuir rotina para cadastramento de Informativos/Notícias que são visualizadas 

diretamente no Portal do Servidor; 

27.197  Permitir que seja efetuada solicitação on-line de login de acesso, mediante 

preenchimento de formulário padrão; 

27.198  Permitir que o funcionário efetue atualização on-line de seu endereço. 

27.199  Permitir alteração de senha diretamente no Portal do Servidor; 

27.200  Permitir recuperação de senha de acesso automaticamente no e-mail cadastrado; 

27.201  Permitir configurar a partir de que data os dados devem ser exibidos externamente no 

Portal do Servidor; 

27.202 Possuir relatório de Contra cheque; 

27.203 Possuir relatório de Ficha Financeira; 

27.204 Possuir relatório de Informe de Rendimentos. 
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28 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

28.1 Todas as informações obtidas durante os levantamentos efetuados deverão ser tratadas 

pela Empresa contratada como dados confidenciais e que não poderão, sob hipótese 

alguma, torná-los públicos; 

28.2 A empresa contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da 

presente contratação. A empresa contratada deverá possuir a propriedade e o direito de 

comercialização dos sistemas a serem implantados; 

28.3 A empresa contratada deverá arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados a 

Contratante; 

28.4 Os valores correspondentes deverão ser descontados da fatura seguinte, ou ajuizada, 

se for o caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções previstas; 

28.5 A empresa contratada deverá comunicar a Contratante, de forma detalhada, toda e 

qualquer ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual, bem como 

toda ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos serviços e o cumprimento dos 

níveis de serviços acordados. 

28.6 Qualquer dúvida que por ventura exista por parte da empresa contratada, esta poderá 

dirimi-la junto ao pessoal da Contratante, obtendo desta os esclarecimentos necessários; 

28.7 Somente uma Empresa contratada poderá ganhar toda a execução dos serviços; 

28.8 O objeto do presente termo poderá ser contratado de forma global ou por módulos 

através do Sistema de Registro de Preços; 

28.9 O valor a título de implantação e treinamento será pago ao final dos serviços e após a 

apresentação da Nota Fiscal pela Empresa contratada, onde a Contratante terá um prazo 

de vinte dias úteis para efetuar o pagamento; 

28.10 O valor a título de locação e manutenção será pago mensalmente, devendo o mesmo 

ser contado após finalizada a fase de implantação, após a prestação dos serviços e a 
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apresentação da Nota Fiscal pela Empresa contratada, onde a Contratante terá um prazo 

de vinte dias úteis para efetuar o pagamento; 

28.11 Todas as funcionalidades citados neste Termo de Referência deverão estar suportados 

nos Sistemas, podendo possuir nomes e estruturas diferentes dos aqui citados, mas 

necessariamente implementando a descrição correspondente; 

28.12 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, assim 

como o estabelecimento de consórcio; 

28.13 O prazo do contrato deverá ser de um ano podendo ser prorrogado de acordo com a 

Lei 8.666/93. 

 

Aracaju, 20 de fevereiro de 2014. 

 

Sonia Regina de Oliveira 

Pregoeira/CCL/SEPLAN 
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ANEXO III 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2014 
 
 
PROCESSO N.º 1.580/2014 
PREGÃO N.º 003/2014 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, através da Central de 
Compras e Licitações. 
Endereço:  
Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto 
Costa e Silva – CEP: 49.075-270 

Cidade: Aracaju   
UF.: Sergipe 

CNPJ/MF Nº xxxxxxxxxxxx  
Representante Legal:  
Secretário Municipal do Planejamento e 
Orçamento. 

Nome:  
Luciano Paz Xavier 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, através da Central de 
Compras e Licitações, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 
003/2014 com Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Municipal no dia 003/2014, com certame 
aberto em 12/03/2014, às 10h00m, e a respectiva homologação, conforme fls. XX do Processo n.º 1.580/2014, 
resolve registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por 
elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta 
Ata de Registro de Preços. Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão Presencial e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Observará também a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei Municipal nº 
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4.356 de 07 de fevereiro de 2013, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 
119 de 07 de fevereiro de 2013, bem como os Decretos Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 4.342 todos de 04 
de junho de 2013. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
 

A presente Ata tem por objeto Registro de Preços tendo por objeto a Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, para 
atendimento aos diversos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de 
Aracaju, compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração 
com sistemas vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte 
técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados 
+ acesso), de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.  

Comporão o Sistema Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: Tributação Municipal, Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviço, Procuradoria (Controle de Processos, Sentenças Judiciais e 
Precatórios), Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Administração de Materiais 
(Almoxarifado), Compras, Licitações e Contratos, Cadastro de Convênios, Administração de 
Patrimônio, Controle de Frota, Orçamento e Contabilidade, Tesouraria e Portal da Transparência, 
conforme o disposto nos Anexos que são partes integrantes e complementares do Instrumento Convocatório, 
de acordo com as especificações do Edital de Pregão Presencial n.º xxx/2014 e seus anexos, que passam a 
fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes 
classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do Processo n.º 1.580/2014, para atender 
as demandas do Município de Aracaju.  

 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, a 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) 
objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de 
prestação de serviços, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) meses, contados da 
data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Aracaju. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, através da 
Central de Compras e Licitações, no seu aspecto operacional e legal, por intermédio de sua Coordenadoria de 
Contratos e Registro de Preços, em seu aspecto operacional e legal. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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Os preços registrados, a especificação dos serviços, as empresas prestadoras do serviço e as representantes 
legais encontram-se elencados na presente Ata (§ 1.º da Cláusula Primeira) e documento 1, em ordem de 
classificação das propostas por lote. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO 
 
Os serviços serão prestados de acordo com o estabelecido no Projeto Básico, parte integrante deste 
documento,  contados a partir da emissão do empenho. 

Parágrafo único – A entrega deverá ocorrer nos conforme necessidade das unidades participantes. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO 
 
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de prestação de 
serviços, observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente. 
 

Parágrafo Primeiro - As contratações dos serviços registrados neste instrumento serão efetuadas 
através de Contrato de prestação de serviço, emitidas pelo órgão participante, contendo: n.º da ata, nome 
da empresa, objeto, especificação, obrigações da Contratada, endereço e data da entrega; 
 
Parágrafo Segundo – O Contrato será encaminhado à Empresa, que deverá assiná-la e devolvê-la ao 
órgão solicitante no prazo de 3 (três) dias consecutivos, a contar da data do seu recebimento; 
 
Parágrafo Terceiro - Se o prestador do serviço com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a 
assinar o Contrato de Prestação de serviços poderão ser convocados os demais fornecedores 
classificados na licitação. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos que 
integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Presencial n.º º 003/2014 
 

I – Executar os serviços nos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento, desde que formalizada a contratação, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I 
do Edital, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes 
do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
 
II – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da realização dos serviços, não 
sendo aceito serviços que estiverem  em desacordo com as especificações constantes deste instrumento 
nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e 
conclusão do objeto contratado; 
 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Secretaria 
Municipal de Planejamento e Orçamento, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços; 
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IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento e, Orçamento, no 
tocante a prestação dos serviços, conforme contrato de prestação de serviços, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da prestação do serviço, inclusive considerados os 
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de prestação de serviços; 
 
VI – A falta de prestação de serviços que incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser 
alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de prestação 
de serviços e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas; 
 
VII – Possibilitar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento efetuar vistoria nas instalações 
da empresa, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto registrado; 
 
VIII – Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento qualquer 
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de 
correspondência; 
 
IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
reguladoras e pertinentes; 
 
X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 
 
XI – Indenizar terceiros e/ou a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o 
fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades 
competentes e as disposições legais vigentes; 
 
XII – Substituir e/ou reparar qualquer falhas na prestação de serviços, num prazo máximo de até 15 
(quinze) dias consecutivos, sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado o contrato de prestação de 
serviços; 
 
XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 
identificado com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no 
mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 
 
XIV – Arcar com as despesas para a prestação de serviços no local indicado, após a contratação; 
 

 
XV – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, servindo 
como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta vencedora; 
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XVI – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, inciso XIII, da 
Lei n.º 8.666/1993, que será observado, quando dos pagamentos à detentora do preço registrado; 
 
XVII – Solicitar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, em tempo hábil, quaisquer 
informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do 
objeto contratual; 
 
XIIII – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou no contrato 
de prestação de serviço, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR DO SERVIÇO 
 
São responsabilidades do Detentor do Preço Registrado: 
 

I - todo e qualquer dano que causar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou a terceiros, 
ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 
 
II - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do serviços em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade; 
 
III - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, 
desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à 
detentora do preço registrado, o valor correspondente; 
 
Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a Secretaria Municipal 
do Planejamento e Orçamento a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos 
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, 
independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 
 
Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento 
e Orçamento não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das responsabilidades previstas 
nesta Ata. 

 
CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 
 
A Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou órgãos participantes obriga-se a: 
 

I - indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços; 
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II - permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da prestação de serviços desde que 
observadas as normas de segurança; 
 
III - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital; 
 
IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação de serviços. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO 
 
A Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou órgãos participantes efetuarão o pagamento à 
Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir da data da apresentação da nota 
fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de Prestação de Serviços, com o 
respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o serviço foi realizado a contento. 
 

Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 
devolvidas ao prestador do serviço, para as necessárias correções, com as informações que motivaram 
sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 
 
Parágrafo Segundo - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o 
FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), prova de regularização perante as 
fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme 
Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 
 
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
 
Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
Parágrafo Quinto - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima 
Primeira; 
 
Parágrafo Sexto - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do 
adimplemento e a do efetivo pagamento; 
 
Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do prestação de serviços. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 
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Os preços poderão ser revistos na forma do artigo 27 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 de junho de 2013. 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento.  
 

Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro; 
 
Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a 
Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo à definição do parágrafo primeiro; 
 
Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento convocará as demais empresas com preços registrados para o lote, se for o 
caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitados as condições de prestação de serviços, os 
preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderão ocorrer 
as alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado; 
 
Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações (conforme 
artigo 36 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 de junho de 2013.): 
 
I – Pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento: 
 

a) quando o prestador de serviço não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando o prestador de serviço não assinar o Contrato de Prestação de serviços no prazo estabelecido; 
 
c) quando o prestador de serviço der causa a rescisão administrativa do Contrato de Prestação de 
serviços decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do 
art. 78, da Lei nº 8.666/1993; 
 
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato de Prestação de Serviço decorrente 
deste Registro; 
 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
f) por razão de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento. 
 

II – Pelo Prestador de Serviço: 
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a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta 
Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e 
XVI, da Lei nº 8.666/1993. 

 
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente 
Ata; 
 
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por duas vezes consecutivas, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação; 
 
Parágrafo Terceiro – A solicitação do Prestador de Serviço para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, facultando-se a este, 
nesse caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata; 
 
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 
fornecedor relativas ao prestação de serviços do lote; 

 
Parágrafo Quinto – Caso a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento não se utilize da 
prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar 
o pagamento das faturas até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual exigida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
São obrigações do Contratado: 
 
I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do CONTRATADO; 
 
II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a 
compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a Contratante 
poderá aplicar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 

I – Advertência; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 
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a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do prestação de 
serviços ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o conseqüente 
cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Município de Aracaju pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

IV - 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. 

Parágrafo Primeiro - O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido 
dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do 
efetivo recolhimento. 

Parágrafo Segundo - A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir 
do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 
obrigação. 

Parágrafo Terceiro - Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 
danos decorrentes para a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento; 

 
Parágrafo Quarto - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 
corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à 
imposição das sanções elencadas nos incisos I a IV desta cláusula. 

 
Parágrafo Quinto - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar sua 
rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do 
Município de Aracaju para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a 
cargo do órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na 
respectiva Nota de Empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 
 
II - Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial n° 003/2014 e seus anexos e as propostas das 
empresas classificadas para cada grupo, por lote; 
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III - É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 
 
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca 
de Aracaju/SE. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais.. 
 
Aracaju/SE, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2014. 
 
_______________________________________________    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

_______________________________________________    
Autoridade Competente 1 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA XXXXXXXX  

_______________________________________________    
Autoridade Competente 2 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA XXXXXXXX  

_______________________________________________    
Beneficiário 1 
______________________________________________    
Beneficiário 2 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/2014 
 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 00X/20014, celebrada entre a Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento e as empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em 
face da realização do Pregão Presencial nº 0X/2014. 
 
EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXXXX. 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX. 
 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ITEM DENOMINAÇÃO 
Quantidade 

Total 
Preço  

unitário 

    

EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX. 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ITEM DENOMINAÇÃO 
Quantidade 

Total 
Marca/ 
Modelo 

Preço  
unitário 

     

Aracaju, 0X de xxxx de 2014. 

_______________________________________________    
SECRETÁRIO MINICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
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ANEXO IV - (MINUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE xxxxxxxxxxx Nº_____ 
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°xxxxx 

A empresa 
 

Endereço 
 

Complemento     Bairro 

Cidade      UF  CEP 

CNPJ                          Telefone     Fax 
 
 

  

E-MAIL 
 
 

Autorizamos a Vossa Senhoria a prestação de serviços xxxxxxxxxx, observada as especificações e demais 
condições constantes no Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 003/2014, da Ata de Registro de Preços 
acima referenciada e a sua proposta de compra - Processo nº 1.580/2014. 

I - Do Objeto 

Item – Especificações 

Nº do 
Item 

Cód. Descrição Marca Unid
ade  

Quantida
de  

Preço Unit 
(R$) 

Total Mensal 
(R$) 

        
        
        

Total  

II – Prazo e Local da prestação de serviços 

Órgão solicitante: 
 

Endereço 
 

Complemento     Bairro 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

� Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  
Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 
www.aracaju.se.gov.br – sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

 
155 

 

Cidade      UF  CEP 

CNPJ                      Tel       Fax 
   

Os serviços deveram ser prestados no endereço especificado no item II - Prazo e Local de Prestação dos 
serviços - do respectivo Contrato de Prestação de serviços no prazo especificado no edital, contados da 
assinatura do Presente Instrumento quando solicitado pelo Setor competente do órgão beneficiado. 

III – Das Obrigações da Contratada 

São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista neste instrumento, bem como na  
Ata e nos Anexos que integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Presencial n.º º 003/2014 
 

I – Executar a prestação dos serviços nos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento, desde que formalizada a contratação, de acordo com o especificado nesta 
Ata e no Anexo I do Edital, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
 
II – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da prestação dos serviços, não 
sendo aceito serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento 
nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e 
conclusão do objeto contratado; 
 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Secretaria 
Municipal de Planejamento e Orçamento, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços; 
 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento e, Orçamento, no 
tocante ao prestação de serviços, conforme contrato de prestação de serviços, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da prestação do serviço, inclusive considerados os 
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de prestação de serviços; 
 
VI – Problemas que venham a ocorrer por parte do prestador dos serviços que incumbe ao detentor do 
preço registrado não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 
inexecução do contrato de prestação de serviços e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo 
não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
 
VII – Possibilitar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento efetuar vistoria nas instalações 
da empresa, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto registrado; 
 
VIII – Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento qualquer 
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de 
correspondência; 
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IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
reguladoras e pertinentes; 
 
X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 
 
XI – Indenizar terceiros e/ou a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o 
fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades 
competentes e as disposições legais vigentes; 
 
XII – Substituir e/ou reparar os serviços, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado o contrato de prestação de serviços; 
 
XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 
identificado com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no 
mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 
 
XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação; 
 
 
XV– Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, servindo 
como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta vencedora; 
 
XVI – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, inciso XIII, da 
Lei n.º 8.666/1993, que será observado, quando dos pagamentos à detentora do preço registrado; 
 
XVII – Solicitar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, em tempo hábil, quaisquer 
informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do 
objeto contratual; 
 
XVIII – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou no contrato 
de prestação de serviço, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento. 

IV – DO PAGAMENTO: 

A Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou órgãos participantes efetuarão o pagamento à 
Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
depois da prestação dos serviços que forem solicitados, contados a partir da data da apresentação da nota 
fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de Prestação de Serviços, com o 
respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o serviço foi realizado a contento. 
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a) Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão devolvidas ao 
prestador do serviço, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 

 
b) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de 

cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o FGTS, 
através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), prova de regularização perante as fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, bem como Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011; 

 
c) Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
 

d) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

e) Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima Primeira; 
 

f) No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no “caput” 
desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do adimplemento e a do 
efetivo pagamento; 

 

g) Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do prestação de serviços. 

V – DA VIGÊNCIA 

A vigência deste contrato de prestação de serviço não ultrapassa o último dia do exercício financeiro no qual 
ele foi celebrado. 

Recebi o original dessa ordem de prestação de serviços, ciente das condições estabelecidas. 

Aracaju ______de _____________de________ 

Contratada              Contratante 
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ANEXO V - (RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES) 
 
 

Item Órgão 

1 Controladoria Geral do Município - CGM 

2 Procuradoria Geral do Município - PGM 

3 Secretaria Municipal da Administração 

4 Secretaria Municipal da Fazenda 

5 Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento  

6 Secretaria Municipal de Comunicação Social 

7 Secretaria Municipal de Governo 

8 Secretaria Municipal de Educação 

9 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

10 Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte 

11 Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania 

12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

13 Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo 

14 Secretaria Municipal de Infraestrutura 

15 Secretaria Municipal da Saúde 

16 
Secretaria Municipal da Articulação Política e das 
Relações Institucionais 

17 Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

18 Secretaria Especial da Cultura 

19 Instituto de Previdência do Município de Aracaju 

20 Fundação Municipal de Formação para o Trabalho 

20 Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 

21 Empresa Municipal de Serviços Urbanos 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE ADESÃO 

                          Termo de adesão referente à Registro de Preço n° xxxxx 

para aquisição / contratação de xxxxxxxxxxxxs, que entre 

si fazem a SECRETARIA MINICIPAL DO 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, unidade 

gerenciadora do Sistema de Registro de Preços, e 

o(a)(inserir o nome do órgão aderente). 

 
Eu, ....................................................(inserir nome da autoridade competente do órgão contratante), 
portador(a) do RG n.º ....................................... (inserir número do RG) e do CPF n.º 
...............................................(inserir número do CPF), na qualidade de ..............................................(inserir o 
cargo da autoridade), dou anuência ao processo de contratação centralizada para 
........................................................... (inserir objeto do contrato), número ........................................... (inserir 
número do processo), responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do contrato e demais 
incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto n.º 4.340 de 04 de junho de 2014. 

 
Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRI

A 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTIC
A 

PROJETO OU 
ATIVIDADE 

ELEMENT
O DE 

DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

VALOR 
ESTIMATIV
A ANUAL 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
 

 
 

Aracaju (SE), ______ de ____________________ de 2014. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                               (inserir nome do dirigente e do órgão aderente) 

 
 
 
 
 
 
 
 


