
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 01/23

P_REGAO PRESENCIAL n° 06/202_2

Processo n ° 3008/202221

Edita] n° 06/2022

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  torna  pdblico  que  se  encontra

reaberta  nesta  unidade,  a  licita?ao  na  modalidade  PREGAO  PRESENCIAL  n°

06/2022, do tipo MENOR PRECO, SUBMETIDO A LANCES que sera processada

e  julgada   pela   Pregoeira  Sra.   LUANA  SILVERIO  ALVES  e  equipe  de  apoio,

designados pela Portaria n° 26/2022.

Este  certame  sera  regido  pela  Lei  Federal  n.°  10.520,  de  17  de julho  de  2002,

aplicando-se  subsidiariamente,  no que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal

n° 8.666/93 e LC  123/2006 com suas alterag6es.

As propostas deverao obedecer as especificag6es deste instrumento convocat6rio

e anexos, que dele sao parte integrante.

Os   envelopes   contendo   a   proposta   e   os   documentos   de   habilitagao   serao

recebidos no enderego abaixo mencionado,  na sessao pdblica de processamento

do  Pregao,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que  se  apresentarem  para

participar do certame.
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A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na data

de 26/07/2022 as O9h,  (horario de  Brasilia),  no Audit6rio da Camara  Municipal de

Jacarei, situada na Praga dos Tres Poderes, n° 74, Centro,  neste Municipio.

1.   DOOBJETO

Constitui  objeto do  presente  Pregao a Contratagao  de empresa especializada

para  fornecimento  de  Sistema  lntegrado  para  Gesfao  Ptiblica,  incluindo  a
licenea   de   uso,   instalaeao,   implantaeao,   treinamento,   manutengao   de

solugao   integrada   entre   os   sistemas,   conversao,   migraeao   de   dados,

migraeao   de   dados,    nas   areas   de   Finangas   Ptiblicas   (Contabilidade,

Orgamento,  Tesouraria),   Recursos   Humanos   (Administragao  de   Pessoal,

Controle  de  Frequencia e  Folha  de  Pagamento),  Compras  e  Licita96es  (em

todas    as    modalidades),    Controle    lnterno,    Almoxarifado    e    Controle

Patrimonial,  nas  especificag6es  constantes  do  Anexo  11  -  Termo  de  Referencia

deste Edital.

1.1.      Fica  facultado  as  empresas  interessadas  em   participar  do  certame,   a

realizagao  de  visita  t6cnica  para  verificar  qual  a  estrutura  pr6pria   (servidores,

rede,   entre   outros)   que   a   CONTRATANTE   possui.   Uma   vez  verificado   pela

CONTRATADA  e   CONTRATANTE  que  as  especificag6es  dos  servidores,   de

propriedade  ou  contratados  pela  CONTRATANTE,  nao  atendem  aos  requisitos

minimos   para   instalagao   e  funcionamento  do   sistema,   fica   a   CONTRATADA

responsavel  pelo fornecimento do servidor ou serviap de hospedagem do sistema

ou  equivalente,  assim  como  sua  manutengao,  nao  gerando  a  CONTRATANTE

nenhum  Onus  em  caso  de  reparo  ou  substituigao  de  equipamento,  componente,

ou alteragao do plano de hospedagem.

1.1.1-        A  visita  tecnica  podera  ser  agendada  com  o  Sr.  Dione  -Analista  de

Suporte  de  Tecnologia   da   lnformagao,   pelo  telefone   (12)   3955-2246,   ficando

disponivel aos interessados ate a data maxima de 21/07/2022.
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1.1.2      Eventuais questionamentos e observag6es que  porventura venham  a  ser

apresentados durante a visita t6cnica deverao ser formalmente  respondidos  pelo

responsavel  do  setor  competente  da  Camara,  sendo  auxiliado,  se  o  caso,  dos

demais  6rgaos  tecnicos  competentes.  Essa  resposta  constara,  expressamente,

nos autos do procedimento licitat6rio;

A resposta  devera  ser encaminhada a todas as  licitantes  em  ate,  no  maximo,  o

terceiro dia  d{il  que anteceder a  abertura  dos envelopes de  habilitaeao,  de modo

que  haja  prazo suficiente para eventual  interposigao de impugnagao  (artigo 41,  §

2o,  Lei  n° 8.666/93).

1.2.  Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I -Aviso de Licitagao

Anexo 11 -Termo de Referencia

Anexo  111 -Procuragao

Anexo lv -Declaragao de ME/EPP

Anexo V -Declaragao Condi?6es Habilitat6rias

Anexo Vl -Declaragao de Elaboragao lndependente de Proposta

Anexo Vll -Proposta

Anexo Vlll -Declaragao em Atendimento ao Art. 7° da Constitui?ao Federal

Anexo lx -Minuta Contratual

Anexo X - Declaragao para Contrato

Anexo Xl -Manifestagao de lnteresse

Anexo Xll -Valor Estimado

Anexo XIIl-Termo de Designa?ao de Fiscal de Contrato

2.   CONDIC6ES GERAIS DE PARTICIPACAO

2.1.         Havendo   interesse   na   participagao   na   presente   licitagao,   devera   ser

preenchida  a  MANIFESTAQAO  DE  INTERESSE  -Anexo  XI  e  encaminhada  ao

Setor   de    Licitag6es   da   Camara    Municipal    de    Jacarei,    atrav6s   do   e-mail

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   I   Tel,:   (12)3955-2286/2221
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luana.silverio@.iacarei.sD.lea.br,  para  que  possa  receber  eventuais  comunicados

acerca do Edital e demais informag6es que se fizerem necessarias;

2.2.1.  Consideram-se Microempresas (ME),  Empresas de  Pequeno Porte (EPP) e

Microempreendedor  Individual  (MEl)  aptos  a  participagao  no  presente  certame

aqueles que preenchem os requisitos do art.  3.a, da  Lei Complementar Federal n.°

123/2006.;  As  licitantes  que  desejarem  participar  do  Pregao  deverao  entregar  a

Pregoeira,  ate o  horario estipulado  no preambulo deste  Edital,  2  (dois) envelopes

opacos    fechados,     urn     deles     contendo    a     PROPOSTA    e     o     outro     a

DOCUMENTACAO,   em   cujas   faces   externas   deverao   constar   as   seguintes

informagdes:

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

A/C.: Pregoeira Sra. LUANA SILVERIO ALVES

PREGAO n° 06/2022

ENVELOPE 2 -DOCUMENTACAO

NOME DA EMPRESAREPRESENTANTELEGAL:

2.2.        As  licitantes  que  desejarem  enviar  seus  envelopes  por  via  postal  (com

AR,   Aviso   de   Recebimento)   deverao   remete-los   ao   enderego   constante   do

preambulo  deste  Edital,  aos  cuidados  da  Pregoeira,  Sra.  Luana  Silv6rio  Alves,

colocando   os   Envelopes   n°   01   -   Proposta   e   n°   02   -   Documentaeao,

devidamente  identificados  como consta  no  item  2,  dentro  de  urn  dnico  envelope,

bern  como  a  Declaragao  de  ME/EPP  (Anexo  lv),  e  a  Declaragao  de  Condig6es

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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Habilitat6rias  (Anexo  V)  devidamente  assinadas  por  representante legal  e  c6pia

autenticada  do  contrato  social  da  empresa  com  todas  as  suas  altera?6es  ou

consolidado.  Poderao participar desta  licitagao  pessoas juridicas que tenham  por

objeto social atividade compativel e condizente com seu objeto;

2.3.        Em    hip6tese   alguma   serao    recebidos   envelopes   ap6s   a   fase   de

credenciamento das licitantes;

2.4.        As  empresas  que  se  interessarem  em  participar  deste  certame  e  que

estejam    em    recuperagao   judicial   deverao   apresentar,    durante   a   fase   de

habilitagao,  o  Plano de  Recuperagao ja  homologado  pelo juizo  competente e em

pleno  vigor,  sem  prejuizo  do  atendimento  a  todos  os  requisitos  de  habilitagao

econ6mico-financeira   estabelecidos   neste   edital.    Nao   poderao   participar   as

empresas estrangeiras que nao funcionem no Pals, nem aquelas que tenham sido

declaradas  inid6neas  para  licitar e  contratar com  a Administragao  Pdblica  ou  que

estejam  cumprindo a sangao de suspensao do direito de  licitar e contratar com  a

Camara Municipal de Jacarei,  bern como aquela inscritas no cadastro nacional de

Empresas  Punidas  _CNEP,  conforme  disp6e  o  artigo  22,  da  Lei  n°  12.846/2013

(Lei Anticorrupgao);

2.5.        A falsidade  das  declarag6es  prestadas,  objetivando  os  beneficios  da  LC

n°123/2006,  podera caracterizar o crime de falsidade ideol6gica,  previsto no Artigo

299 do C6digo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e

da   aplicagao   de   sang6es   administrativas   previstas   na   legislagao   pertinente,

observado   o  devido   processo   legal,   e   implicara,   tambem,   o   afastamento  da

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da [icitagao.

3.    DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

3.1.        Os  documentos  descritos  nos  termos  dos  itens  3.2.  a  3.7.  (Procuragao,

contrato   social,   declaragao   de   condig6es   de   habilitagao),   e   declaragao   de

microempresa ou empresa de pequeno porte (8.2.11) deverao ser apresentados a

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP     12   327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
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Pregoeira   fora   dos   envelopes   01   e   02,   juntamente   com   documento   de

identidade com toto que identifique o representante legal da empresa;

3.2.        As    licitantes   deverao    se    apresentar   para    credenciamento   junto   a

Pregoeira    por    meio    de    urn(a)    representante,    devidamente    munido(a)    de

procuraeao que o(a)  nomeie a  participar deste  procedimento  licitat6rio em  nome

da  empresa,  respondendo  por  sua  representada,  comprovando  os  necessarios

poderes para formular verbalmente  lances de  pregos,  firmar declarag6es,  desistir

ou apresentar as raz6es de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao

presente certame (Anexo Ill);

3.3.         Na  hip6tese  de  apresentagao  de  procuragao  por  instrumento  particular,

imp6e-se    a    comprovagao   da    capacidade/competencia   do    outorgante    para

constituir      mandatario      atraves      da      apresentagao      do      contrato      social

consolidado/estatuto social da empresa.

3.4.         Em se tratando de  instrumento  pdblico,  bastard apresentagao do traslado

ou c6pia autenticada;

3.5.         No  caso  de  s6cio  administrador  da  empresa,  devera  ser  apresentada

c6pia  do  contrato  social  com  todas  as  suas  alterag6es,  ou  consolidado,  onde

conste o nome do representante legal com os respectivos poderes;

3.6.         Sera   indeferido  o  credenciamento  do   representante  sempre  que   nao

forem  apresentados  os  documentos  necessarios  a  sua  correta  identificagao  ou

quando  for  verificado  que  nao  possui  poderes  suficientes  para  praticar  atos  no

decorrer da  sessao.  Cada  representante  atuara  em favor de  apenas  uma  dnica

empresa;

3.7.         Instaurada a sessao,  as licitantes,  por intermedio de seus representantes,

apresentarao    declaragao    dando    ciencia    de    que    cumprem    plenamente    os

requisitos de habilitagao, conforme (Anexo V);

3.8.        Nao  serao  considerados  os  envelopes  apresentados  depois  do  prazo

indicado   no   preambulo,   bern   como   os   entregues   a   tempo,   pofem,   em   local

diferente do determinado;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel,:   (12)3955-2286/2221
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3.9.        As  licitantes  far-se-ao  representar  nas  sess6es  por  apenas  01   urn  (a)

procurador(a) ou pessoa expressamente credenciada, que podera atuar em favor

de 01  (uma) tlnica licitante;

3.10.       As  licitantes  que  encaminharem  seus  envelopes  via  postal,  deverao  se

fazer representar durante a  sessao,  caso se sagre  vencedor para apresentagao

do sistema conforme descrito no item 7

4.   DA PROPOSTA (Contetldo do envelope 1)

4.1.        No envelope  1  -Proposta  (ver item 2.3) devera estar a  Declaragao de

Elaboracao  lndependente  da  Proposta  (Anexo  Vl)  e  a  Proposta  Comercial

(Anexo  VII),   a  qual  devera  ser  impressa  em  papel  timbrado  da  empresa,  em

lingua portuguesa, sendo seus valores monetarios expressos em moeda corrente

naciona[,  com  clareza,  sem  alternativas,  emendas,   rasuras,  entrelinhas,  ou  no

pr6prio   formulario   que   integra   o   presente   Edita[.   Suas   folhas   devem   estar

rubricadas e a tlltima datada e assinada pelo seu representante legal;

4.2.  Deverao constar na proposta:

4.2.1      0 valor unitario e total, expressos em reais, com duas casas decimais;

4.2.2      Nome (identificagao) da licitante, enderego com cop, telefone e CNPJ/MF;

4.2.3     Validade da  proposta,  que  sera de 60  (sessenta) dias,  contados da data

de abertura dos envelopes;

4.2.4      0 valor da proposta devera contemplar todos os custos diretos e indiretos

porventura decorrentes ou de qualquer outra forma  relacionados com o objeto da

presente    licitagao,    como    por   exemplo    impostos,    taxas,    fretes,    materiais,

equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos etc;

4.2.5      Deverao  ser  consideradas  no Anexo  Vll  -  Proposta  Comercial  todas  as

especificag6es  e  exigencias  quanto  ao  objeto  e  a  sua  entrega,  constantes  no

Anexo 11 -Termo de Referencia;

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP.12,327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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4.3.    A  despesa  total  foi  estimada  em  R$  285.050,95  (duzentos  e  oitenta  e

cinco  mil,  cinquenta  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  sendo  este  o  valor

maximo aceitavel pela Administragao, conforme Anexo Xll -Preeo Estimado;

4.4. A   Iicitante,   ao   ofertar   sua   proposta,   automaticamente   expressara   plena

concordancia com:

4.4.1.        A  aceitagao  de  todas  as  condig6es  estabelecidas  neste  Edital  e  seus

Anexos;

4.4.2.        A fixagao do prego apresentado,  devendo abranger todas as despesas

incidentes  sobre  o  objeto  da  licitagao  (impostos,  taxas,   encargos  trabalhistas,

previdenciarios,  fiscais,   comerciais  e  gastos  com  transporte),  sendo  vedado  o

reajuste  sobre  o  valor  da  proposta,   nem  sobre  o  valor  pactuado,  exceto  na

hip6tese   de   dilagao  do   prazo   do   contrato   ap6s   12   meses   do   inicio   da   sua

vigencia,    ainda    assim,    somente    em    relaeao    aos    servigos    efetivamente

prorrogados.

4.5. Ate 02 (dois) dias dteis antes da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato

convocat6rio do PREGAO;

4.6. A empresa vencedora do certame devera encaminhar a Pregoeira, em ate 24

(vinte  e  quatro)  horas  contadas  a  partir  do  ato  de  adjudicagao,   a  proposta

comercial  desmembrada,  contendo  os valores  mensal e alobal  ad_iudicados,  bern

como  o  respectivo  valor  por cada  unidade  dos  m6dulos  descritos  no Anexo  11  -

Termo de Referencia.

5.   DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES

5.1.        A   CONTRATADA   fica    obrigada    a   aceitar,    nas    mesmas   condig6es

contratuais, os acrescimos e supress6es que se fizerem necessarios, respeitado o

percentual previsto no §  1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es.

Eiiii±ii±E
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6.   _DO  RECEBIMENTO E JULGAMENTO  DAS  PROPOSTAS  E DOCUMENTOS

DE HABILITACAO

6.1.         No  dia,  hora  e  local  estabelecidos  no  preambulo  do  presente  Edital,  a

Pregceira    recebefa,    em    envelopes   distintos   e   devidamente   fechados,    as

propostas  comerciais  (envelope  1) e  os  documentos  (envelope 2) exigidos  para

habilita9ao.   Os  envelopes  deverao  indicar  o  ndmero  deste  PREGAO  e  conter

extemamente as informag6es constantes do item 2.2.1  deste Edital;

6.2.        Abertos  os envelopes  com  as  propostas,  sera  verificada  a  conformidade

destas   com   os   requisitos   estabelecidos   no   instrumento   convocat6rio,   sendo

desclassificadas as que estiverem em desacordo;

6.3.         E  facultado   a   Pregoeira,   para   a   adequada   analise   e  julgamento   das

propostas,  consultar tecnicos  ou  especialistas  na  area  do  objeto  desta  licitagao,

sendo  vedada  a  inclusao  de  novos  documentos  ou  informag6es  que  deveriam

constar originalmente da proposta;

6.4.        Sera,  entao,  selecionada pela  Pregoeira a proposta de menor preeo e as

propostas    em    valores    sucessivos   e    superiores    a    10%    (dez    por   cento),

relativamente a de menor preap;

6.5.           Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas nas condig6es definidas no

item  anterior,  a  Pregoeira  classificara  as  melhores  propostas  seguintes  as  que

efetivamente  ja  tenham  sido  por  ele  selecionadas,  ate  o  maximo  de  03  (tres),

quaisquer que sejam os pregos oferecidos;

6.6.           As  licitantes  selecionadas  na  forma  dos  itens  "6.4"  e  "6.5"  sera  dada

oportunidade  para  nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de

valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preap;

6.7.        Caso  nao  se  realizem  lances  verbais,  sera  verificada  a  conformidade da

proposta  que  oferecer  menor  prego  em  relagao  ao  orgado  pela  Administragao,

bern como sua exequibilidade;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327~901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
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6.8.        Se   os   valores   de   02    (duas)    ou    mais    propostas   escritas   ficarem

empatados,  sera  realizado  urn  sorteio  para  definir  qual  das  licitantes  registrara

primeiro seu lance verbal;

6.9.        Serao  realizadas  tantas  rodadas  de  lances  verbais  quantas  se  fagam

necessarias;

6.10.         Nao  serao  aceitos  lances  verbais  com  valores  irris6rios,  incompativeis

com  o  valor  orgado,  podendo  a  Pregoeira  negociar  com  as  licitantes  visando  a

estabelecer urn intervalo razoavel entre os lances ofertados;

6.11.        Sera vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor

Pre90;

6.12.         A   desistencia   em   apresentar   lance   verbal,   quando   convidada   pela

Pregoeira,   implicara  exclusao  da  licitante  apenas  da  etapa  de  lances  verbais,

ficando  sua  dltima  proposta  registrada  para  classifica?ao  definitiva  ao  final  da

etapa;

6.13.        Ap6s  esse  ato,  sera  encerrada  a  etapa  competitiva  e  serao  ordenadas

as propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo criterio de menor prego.

6.14.        A  Pregoeira  examinafa  a  aceitabilidade,  quanto  ao  objeto  e  valor,  da

primeira    classificada,    conforme    este    Edital    e    seus    Anexos,    e    decidira

motivadamente a respeito;

6.15.        Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao  atenderem  as  exigencias

deste  Edital,   bern  como  aquelas  que  apresentarem  pregos  excessivos,  assim

considerados    aqueles    que    estiverem    acima    do    prego    de    mercado,    ou

manifestamente inexequiveis,  nos termos do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93;

6.16.      Sendo  aceitavel  a  oferta,  sera  verificado  o  atendimento  das  condig6es

habilitat6rias somente da licitante classificada em primeiro [ugar;

6.17.       Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias,  a  licitante sera

declarada  vencedora  do  certame,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  por
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parfe  das  outras  licitantes,  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

Proposta;

6.18.       Se   a   oferta   nao  for   aceitavel   ou   se   a   proponente   nao   atender   as

exigencias   habilitat6rias,   a   Pregoeira   examinara   as   ofertas  subsequentes,   na

ordem  de  classificaeao,  ate  a  apuragao  de  uma  proposta,  sendo  a  respectiva

proponente  declarada  vencedora,  e  nao  havendo  manifestaeao  de  recurso  por

parte  das  outras  licitantes  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;

6.19.       Da  reuniao,   lavrar-se-a  ata  circunstanciada,   na  qual  serao  registradas

todas  as  ocorrencias  e  esta,  ao  final,  sera  assinada  pela  Pregoeira,  Equipe  de

Apoio e licitantes presentes.

7             DA APRESENTACAO DO SISTEMA

7.1.      A  prova  de  conceito  sera  realizada  em  data  a  ser  designada  pela  Pregoeira,

iniciando em ate 03  (tres) dias  dteis contados da data da  realizacao da sessaQ

pdblica  de  abertura  da   licitacao.   Na  data  designada,   nas  dependencias  da

CONTRATANTE,  a  detentora  da  proposta  classificada  em  10  (primeiro)  Iugar

apresentara o  sistema,  demonstrando  o  atendimento aos  requisitos  minimos e

indispensaveis   para   o   seu   correto   funcionamento,   quais   sejam,   aqueles

descritos   no   item   9.4   do   Anexo   11   -  Termo   de   Referencia,   conforme   as

especificag6es t6cnicas e operacionais, que serao avaliados e validados por urn

usuario/servidor de cada m6dulo,  indicados pela CONTRATANTE, devendo ser

registrado em documento pr6prio que integrara os autos do processo.

7.2.      Nao  ocorrendo  a  validagao  do  m6dulo  do  sistema  pelo  usuario  indicado  pela

CONTRATANTE,  este  devera fundamentar e justificar o  resultado  negativo  da

sua avaliagao.

7.3.       Na    hip6tese    da    nao    validagao    do    sistema    na    prova    de    conceito,    a

CONTRATANTE  concedera  as  demais  licitantes,  no  mesmo  dia  e  seguindo  a

ordem de classificagao das propostas, o direito de apresentarem o seu sistema,

nos termos do item anterior;

7.4.       Uma  vez  validada  a  prova  de  conceito  de  uma  licitante,  a(s)  seguinte(s)  da

ordem de classificagao sera(ao) excluida(s).

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221

Site:   www.   Tacarei.sD,leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls  12/23

7.5.       Em   caso   de   reprovagao   do   sistema   pela   Equipe   T6cnica   de   Apoio,   nao

comprovando  a  empresa  que  atende  as  exigencias  do   Edital,   o   Pregoeira

convocara a proponente qualificada em segundo lugar na etapa de lances,  para

demonstragao   do   seu   sistema,   e   assim   sucessivamente,   ate   que   sejam

apresentados os requisitos minimos, conforme Anexo 11 -Termo de Referencia;

7.6.      Os  equipamentos  necessarios  a  demonstragao  sao  de  responsabilidade  do

licitante,   sendo  colocada  a  sua  disposigao  data-show  com  entrada  VGA  e

adaptador VGA/HDMl, ponto de acesso a Internet Banda Larga.

8             DA DOCUMENTACAO (Conteddo envelope 2)

8.1          0s  documentos  apresentados  atraves  de  c6pia  produzida  por  qualquer

processo  de  reprodugao,  deverao  ser  autenticados  por  cart6rio  competente  ou

pela   Sra.   Pregoeira   ate   30   (trinta)   minutos   antes   da   abertura   do   certame,

conforme  disposto   no  artigo   32  da   Lei   Federal   n°  8.666/93.   Os   documentos

emitidos  pela   internet  ou   os  publicados  em   6rgao  da   lmprensa  Oficial  serao

considerados autenticos.

8.2         Deverao ser aDresentados no Envelope 2 -Documenta¢ao:

•               REGULARIDADE JURIDICA:

8.2.1      C6pia autenticada do Ato constitutivo,  Estatuto ou  contrato social e suas

alterag6es   posteriores  ou   instrumento  consolidado,   devidamente  registrado  na

Junta  Comercial  ou  Registro  Civil  de  Pessoas Juridicas,  ou  Registro  Empresarial

na Junta Comercial,  no caso de empresario individual;

8.2.2      C6pia  da  c6dula  de  identidade  e  do  CPF/MF  de  seu(s)  representante(s)

legal(is), apto(s) para representa-la;

•              REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.2.3      Certidao negativa de falencia ou  insolvencia civil;

EH
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8.2.3.1   nas   hip6teses   em   que   a   certidao   encaminhada   for   positiva,   deve   o

licitante    apresentar    comprovante    da    homologa?ao/deferimento    pelo    juizo

competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor;

8.2.4      C6pia do comprovante de  sua  regular inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.2.5      C6pia da certidao Negativa quanto a Divida Ativa da  uniao;

8.2.6      Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual;

8.2.7      Prova  de   Regularidade   Fiscal   com   a   Fazenda   Municipal   (Certidao  de

Tributos  Mobiliarios);

8.2.8      Prova  de  situagao  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de

Servi?o -FGTS;

8.2.9      CNDT -Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (Lei  12.440/11);

•        DECLARAC6ES:

8.2.10   Declaragao em  papel timbrado,  assinada  pelo  responsavel  pela empresa,

de  que  cumpre  o  disposto  no  inciso Xxxlll  do  artigo  7° da  Constituigao  Federal

(Anexo Vlll);

8.2.11    Declaragao,  no  caso de  microempresa  e empresa  de  pequeno  porte,  de

que  cumpre  os  requisitos   legais  necessarios  para  a  obtengao  do  tratamento
favorecido,    com    base    nas    condig6es    estabelecidas    no    art.    3°    da    Lei

Complementar n°  123/2006 e suas alterag6es (Anexo lv);

8.2.12    Declaragao  de   Condig6es   Habilitat6rias,   em   papel   timbrado,   assinada

pelo responsavel pela empresa (Anexo V);

8.2.13   Declaragao  de  Dados  para  Elaboragao  do  Contrato,  em  papel  timbrado,

assinada pelo responsavel pela empresa (Anexo X), sendo que:

8.2.13.1                Quando    nao    se    tratar    do(s)    pr6prio(s)    representante(s)    da

empresa,  nos  termos  do  Contrato  Social,  al6m  da  declaragao  supra,  devera  ser
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apresentada tamb6m procuraeao especifica com poderes ao representante legal

para formalizagao do CONTRATO;

8.2.14   A falta  de  apresentagao  dos  documentos  especificados  no  item  "8.2.13."

Nao   inabilitara   a   licitante,   implicando  tao   somente   que   o   CONTRATO   a   ser

formalizado     com     a     vencedora     sera     confeccionado     em     nome     do(s)

representante(s) legal(is) da empresa;

8.3         0s documentos mencionados acima deverao referir-se exclusivamente ao

estabelecimento  licitante  (Matriz ou  Filial),  ressalvada a  hip6tese de centralizagao

de    recolhimento   de   tributos   e   contribuig6es    pela    Matriz,    que   devera   ser

comprovada   por  documento  pr6prio  e  estar  vigente  a  epoca  da  abertura  do

envelope;

8.4   Declaragao   que   conste   relagao  de  funcionarios   de   suporte   por  sistema,

softwares   e/ou   aplicativos   de   supor{e   a   distancia   e   via   internet   com   suas

respectivas licengas regularizadas para o uso comercial;

8.5         Comprovagao  de  aptidao  da  empresa  para  desempenho  de  atividades

pertinentes  e  compativeis  com  o  objeto  desta  licitagao,  atrav6s  de  declaragao

fornecido por pessoa juridica de direito ptlblico ou privado;

8.6          Sera   verificada    durante   a    analise   da   documentagao   dos    licitantes

vencedores,  pela  Comissao  de  Pregao/Licitagao,  em  sessao  pdblica,  por  meios

eletr6nicos,  a  inexistencia  de  registros  de  sang6es  administrativas,  pelo  webs/.fe

hfto../llArwvI/,bec.sp.cyov.br/.    Constatada   alguma    irregularidade,    o   licitante   sera

inabilitado;

8.7          As certid6es que nao tiverem validade expressa serao aceitas apenas as

emitidas at6180 (canto e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes.

9              DA    PARTICIPACAO     DE     M[CROEMPRESAS     E     EMPRESAS     DE

PEQUENO PORTE
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9.1          As  empresas  caracterizadas  como  microempresas  (ME)  e  empresas  de

pequeno  porte  (EPP)  participantes  dessa  presente  licitagao,  deverao  apresentar

declaragao nos termos do item "8.2.11" deste Edital e farao jus aos beneficios da

Lei  Complementar  n°123,  de   14  de  dezembro  de  2006  (Estatuto  Nacional  da

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) atualizada;

9.2         Todas as licitantes deverao apresentar toda a documentagao exigida para

efeito  de  comprovagao  da   regularidade  fiscal  e  trabalhista,   mesmo  que  esta

apresente alguma restrigao;

9.2.1      Havendo  alguma  restrigao  na  comprovagao  da  regularidade  fiscal  e/ou

trabalhista,  sera  assegurado  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  tlteis,  cujo  termo  inicial

correspondera  ao  momento  em  que  o  proponente  (ME  ou  EPP) for declarado  o

vencedor do certame,  prorrogaveis  por igual  periodo,  a crit6rio da Administragao,

para a  regularizagao da documentaeao,  pagamento ou  parcelamento do debito, e

emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de negativa;

9.2.2                A  falta  de   regularizaeao  da  documentagao   no   prazo   previsto   no

subitem  anterior  implicara  decadencia do direjto  a  contratagao,  sem  prejuizo  das

sang6es    previstas    no    artigo    81    da    Lei    n°    8.666/93,    sendo    facultado    a

Administragao    convocar    os     proponentes     remanescentes,     na     ordem     de

classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

10            DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO

10.1       0  pagamento sera  mensal  e  efetuado  atrav6s da  Tesouraria  da  Camara

Municipal  de  Jacarei,  em  ate  05  (cinco)  dias  tlteis,  posteriores  ao  recebimento

da  Nota  Fiscal  ou  Fatura  de  Servigos,  no  mss  subseciuente  a  prestagao  dos

services,   devidamente  aprovado  pelo   Departamento   Responsavel.   0   primeiro

pagamento sera realizado aD6s a imDlantacao e Dleno funcjonamento de todos
os m6dulos contratados.

10.2        0 valor contratado sera fixado em  reais,  nao comportando reajustes pelo

periodo   de   12   (doze)   meses   sobre   o   valor   pactuado,   exceto   na   hip6tese
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prorrogagao  do  prazo  do  contrato  ap6s  os   12  meses  de  sua  vigencia,  ainda

assim, somente em relaeao aos servigos efetivamente prorrogados;

10.2.1    Ao se constatarem erros ou  rasuras na Nota Fiscal ou  Fatura de servigos,

nao ocorrera  a  incidencia  de corregao  monetaria, juros ou  multas,  ate que sejam

efetuadas as devidas correg6es;

10.3       0   atraso   no   pagamento   por   parte   da   CONTRATANTE   implicara   o

actescimo  de juros  morat6rios  a fragao  de  0,033%  ao  dia,  salvo  a  incidencia  no

item  10.2.1,  que  desobriga  o  pagamento  de  corregao  monetaria, juros  ou  multas

pela CONTRATANTE;

10.4      As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitagao  serao

suportadas                  pela                  seguinte                  dotagao                  orgamentaria :

01.01.01.01.031.0001.2268.3.3.90.40.00;

10.5       Quando da realizagao do pagamento,  se devidos, serao descontados dos

valores a receber, sem obrigatoriedade de pfevio aviso,  as penalizag6es impostas

por eventuais atrasos,  multas,  o  imposto  sobre servigo  de  qualquer natureza  e  o

imposto  sobre  a  renda  devida  na  fonte  sobre  o  objeto  contratado,  bern  como

descontos  por  eventuais  antecipag6es  de  pagamento  na  forma  autorizada  pelo

artigo 40,  lnciso XIV,  alinea c/ da Lei 8.666/93 atualizada.

11           DAS IMPUGNAC6ES E RECURSOS

11.1        Declarado  o  vencedor,   qualquer  licitante  podera  manifestar  imediata  e

motivadamente  a  intengao de  recorrer,  observando-se o rito  previsto  no  inc.  XVIII

do art. 4.° da  Lei  n.0  10.520/02;

11.2       0   acolhimento   do   recurso   importara   a   invalidagao   apenas   dos   atos

insuscetiveis de aprovejtamento;

11.3       0s    autos    do    processo    permanecerao    com    vista    franqueada    aos

interessados  no  Setor de  Licitag6es da  Camara  Municipal  de Jacarei,  das 8bris
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12h   e   das   14h   as   16h,   local   e   horarios   nos   quais   tambem   deverao   ser

protocolados os memorais de possiveis recursos;

11.4       A  falta  de   manifestagao   imediata   e   motivada   da   licitante   importara   a

decadencia   do   direito   de   recurso,    resultando   na   adjudicagao   do   objeto   a

vencedora.

12             DA CONTRATACAO E DA PRESTACAO DOS SERVICOS

12.1       A   contratagao   do   objeto   licitado   dar-se-a   mediante   a   assinatura   do

CONTRATO  (Anexo  lx)  em  estrita  conformidade  com  o  disposto  em  lei,  e  dele

farao  parte  este  instrumento  convocat6rio  e  a  proposta  vencedora,  bern  como

quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitat6rio.

12.2       0  prazo de vigencia do  contrato sera de  12  (doze)  meses,  contados da

data  da  assinatura,  sendo  sua  eficacia  condicionada  a  publicagao  oficial  deste

contrato,   produzindo  seus  efeitos  ate  o  cumprimento  de  todas  as  obrigag6es

assumidas,  podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo,  ate o limite previsto

no lnciso lv do Arfigo 57 da Lei  Federal n° 8.666/93,  com  reajuste de acordo com

o  lNPC -indice  Nacional de Pregos ao Consumidor ou,  na ausencia deste,  outro

indice  oficial.

12.3       Regularmente  convocada   para   assinar  o   CONTRATO,   a   adjudicataria

cumprira  faze-lo  no  prazo  maximo  de  03  (tres)  dias  tlteis,  ap6s  o  qual  sua

omissao   caracterizara   nao   atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,

sujeitando-a a  penalidade contida  no disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°

8.666/93,   bern  como  aquela  do  Art.   30,   I,   do  Ato  da   Mesa   n°  05/2016,   que

estabelece  mu[ta  de  1%  (urn  por cento)  por dia,  limitado  a  30°/o  (trinta  por cento)

incidente   sobre   o   valor  da   obriga?ao   nao   cumprida   e   tomando   por   base   a

proposta  apresentada  e  ainda  as demais  penalidades  previstas  na  referida  Lei  e

alterag6es posteriores;

•ii},
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A CONTRATADA se obrigara a:

a)            Prestar  o  servigo  contratado  nas  especificag6es  tecnicas  do  Anexo  ll  -

Termo de Refefencia do Edital do PP n° 06/2022;

b)  Manter,  durante  a  execugao  do  contrato,  todas  as  condig6es  de  qualificagao

apresentadas no processo licitat6rio;

c)  Responsabilizar-se  integralmente  pelas  obrigag6es  contratuais,  nos termos do

artigo 70 da Lei n° 8,666/93;

d)    Responder  pelos  danos  de  qualquer  natureza,  que  venham  a  sofrer  seus

empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razao de acidentes ou de agao,

ou  omissao,  dolosa ou culposa,  de  prepostos da  CONTRATADA ou de quem em

seu nome agir,  nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao e

acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE;

e)Na    hip6tese    de    qualquer    reclamagao    trabalhista,     intentada    contra    a

CONTRATANTE     por    empregados     da     CONTRATADA     ou     de     eventuais

subcontratantes,    estes    deverao    comparecer    espontaneamente    em    Juizo,

reconhecendo     sua    verdadeira     condigao    de    empregador    e    substituir    a

CONTRATANTE  no processo,  ate o final do julgamento,  respondendo pelos Onus

diretos e indiretos de eventual condenagao;

f)     Fazer a conversao de dados, a implantaeao dos sistemas e a capacitagao de

pessoal  (departamentos  operacionais  e  DTl)  no  prazo  de  ate  45  (quarenta  e
cinco)  dias  corridos,  contados  do  recebimento  da  ordem  de  servigos  e  de tais

arquivos  juntamente  com  os  arquivos  de  bancos  de  dados/backups  respectivos

layouts   e   tabela   de   relacionamentos,   com   as   descrig6es   de   cada   campo,

mediante protocolo com a devida validagao por parte da empresa CONTRATADA;
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g)    0 treinamento pratico podera ocorrer paralelamente com as implantag6es dos
sistemas  desde  que  o  m6dulo/sistema  para  o  qual  se  clara  o  treinamento  caso

este  ja  esteja  completamente  operante  e  funcional  ou  num  prazo  de  10  (dez)

dias corridos a partir da sua implantacao.

h)    Os  sistemas  deverao  ser  implantados  nos  Servidores  de  Aplicativos  e  de

banco de dados de propriedade da Camara Municipal de Jacarei;

i)     Adequar  o  sistema  sempre  que  houver  alteragao  de  legislagao  referente  a

normas  e  portarias  do  Egfegio  TCE-SP,  LRF,  Legislagao  trabalhista,  Legislagao

das  licita?6es,  Alteragao  do AUDESP  e  demais  legislag6es  que  refletem  na  boa

forma  de  execugao  do  contrato  com  a  empresa  CONTRATADA,  garantindo  o

atendimento  ao  cronograma  do  Tribunal  de  Constas  do  Estado  de  Sao  Paulo  e

legislagao ap]icavel;

j)   Em  caso  de  alteraeao  em  alguma  das  referidas  normas  ou  de  criagao  de

outras, o sistema informatizado correspondente devera ser customizado, de modo

que se mantenha sempre atualizado a legislagao vigente;

k) Em  decorrencia  da  prestagao  dos  servigos  mencionados,  a  CONTRATADA

devera  disponibilizar a  CONTRATANTE  sempre  que  necessario,  urn  profissional

da empresa ou contratado,  para  atendimento tecnico i.n /oco,  na qual devera ter

acesso  irrestrito  aos  departamentos  que  contenham  os  sistemas  implantados,

assim   como  ao  departamento  de  T.I.   desta   Camara,   servidor  de  aplicativos,

servidor de banco de dados, servidor de servigos de WEB, computadores onde os

sistemas   se   encontram    hospedados,    mapeamento   de    rede   e   politica   de

administragao dos usuarios dentro da rede.

14           DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

A Camara Municipal de Jacarei se obrigara a:

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221

Site:   www.   iacarei.sp.Ie£J.br
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14.1        Nao permitir que terceiros executem quaisquer dos servigos especificados

neste edital;

14.2       Prestar  informae6es  e  assistencia  a   Licitante  vencedora,   sempre  que

solicitadas e que se constituirem em imprevistos ou fatos excepcionais;

14.3       Acompanhar e fiscalizar,  atrav6s  dos fiscais do  Contrato,  a  execugao  do

objeto  ajustado  e  comunicar a  CONTRATADA  as  ocorrencias  que  a  seu  crit6rio

exijam   medidas   corretivas.   A   fiscalizagao   do   Contrato   sera   exercida   pelos

seguintes servidores:

a)  Andreia Salgado C6sar Mota -Contadora;

EB)   Helen Adalice de Oliveira Santos- Diretor de Recursos Humanos  lnterino;

14.4       Pagar  o  prego  ajustado,  nos  periodos  fixados  neste  CONTRATO,  sob

pena  de,  em  caso de eventual  atraso  no adimplemento da  obrigagao,  sujeitar-se

ao  pagamento  de juros  morat6rios  nos  termos  da  clausula  9.5,  sem  prejuizo  do

disposto no art. 78,  inciso XV, da Lei Federal n° 8.666/93.

15    DAS SANCOES ADIVIINISTRATIVAS E PENALIDADES

15.1.    A    empresa    licitante    devera    observar    rigorosamente    as    condig6es

estabelecidas no edital,  sujeitando-se as penalidades constantes  no art.  7° da  Lei

n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993,  conforme o disposto:

15.1.1    Advertencia;

15.1.2    Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,   Iimitado  a  30%  (trinta  por  cento),

incidente sobre o valor da  proposta apresentada,  nos casos de:  nao atendimento

do prazo de assinatura do contrato; descumprimento do prazo estipulado no edital

para  a  retirada  da  Ordem  de  Servigos;  no  atraso  quanto  ao  prazo  de  instalagao

dos m6dulos ou demais servigos contratados ou pela recusa em fornecer o objeto

desta   licitagao,   calculada   pela   formula   M   =   0,01    x   C   x   D.   Tendo   como

Praga  dos  Ti.es  Poderes,   74   -CEP.   ]2   327-90]   -Tel..   (12)3955-2286/2221
Site;   www     _iacai.el.sD,leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 21/23
correspondente:  M = valor da multa, C = valor da obrigagao e D = ndmero de

dias em atraso;

15.1.3   Multa  de  30%  (trinta  por cento)  para  os  casos  de  recusa  na  entrega  dos

servigos ou produto,  incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

15.1.4    Impedimento  do  direito  de  licitar e  contratar com  a  Camara  Municipal  de

Jacarei  por  urn  periodo  de  ate  2  (anos)  anos,   no  caso  de  apresentagao  de

declaragao ou documento falso;

15.1.5   A aplicagao da penalidade de multa nao afasta a aplicagao da penalidade

de impedimento de licitar ou contratar;

15.1.6   Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  o  Con{rato,  a  retirar  a

Ordem de  Fornecimento,  a fornecer os  produtos objeto desta  licitagao,  a  atender

ao  disposto  deste Termo  de  Referencia,  aplicar-se-a  o  previsto  no  art.  4°,  inciso

Xvl,  da Lei  n°  10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas

na ordem de classificagao de suas propostas na etapa de lances;

15.2. As sang6es administrativas somente serao aplicadas pela Camara Municipal

de  Jacaref  ap6s  a  instauragao  do  competente  Processo  Administrativo,  com  a

devida notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa previa;

15.3. A notificaeao ocorrera  pessoalmente ou  por correspondencia,  com  aviso de

recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagao e a

especie  de  sangao  administrativa  que  se  pretende  aplicar,  o  prazo  e  o  local  de

entrega das raz6es de defesa;

15.4.  0 prazo para apresentagao de defesa pr6via sera de 05 (cinco) dias titeis a

contar da  intima?ao,  onde devera  ser observada  a  regra  de  contagem  de  prazo

estabelecida no art.110 da Lei n° 8.666/1993;

15.5.    As    multas,    a    criterio    da    CONTRATANTE,    poderao    ser    cobradas

cumulativamente.    As definig6es,  sang6es e penalidades contidas  nos artigos 81

a 88 da Lei Federal n° 8.666/93 sao recepcionadas em sua extensao e amplitude,

como se aqui transcritas, devendo ser observadas.
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16    DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1        Nenhuma  indenizagao  sera  devida  as  proponentes  pela  elaboraeao  e/ou

apresentaeao de documentos relativa a presente licitagao;

16.2        A   Pregoeira,   no   interesse   ptlblico,   podera   sanar   omiss6es   ou   erros

puramente  formais  observados  na  documentagao  e  proposta,  desde  que  nao
contrariem  a  legisla?ao  vigente  e  nao  comprometa  a  lisura  da  licita9ao,  sendo

possivel  a  promogao  de  diligencia  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a

instrueao do processo;

16.3        Quaisquer   esclarecimentos   sobre   dtlvidas,   eventualmente   suscitadas,

relativas  as  orientag6es  contidas  no  presente  PREGAO,  poderao  ser solicitados

preferencialmente    por   meio   e[etr6nico,    via    internet,    no   seguinte   enderego

[uana.silverio@iacarei.sp.lea.br    a    Pregoeira    ou    protocolados    no    Setor    de

Licitae6es da Camara Municipal de Jacarei,  ate 02 (dois) dias dteis antes da data

designada para  recebimento dos envelopes,  de segunda a sexta-feira,  no  horario

das 8h as 12h e das  14h as 16h;

16.3.1    A  consulta  como  criterio  de  aceitabilidade,  devera  ser  encaminhada  em

papel   timbrado,   assinada   pelo   representante   legal   da  empresa  consulente  e

enderegada a Pregoeira;

16.3.2   Nao    serao    consideradas    as    consultas    apresentadas    ainda    que

corretamente, por6m recebidas intempestivamente;

16.3.3   A  Pregoeira  respondera  por  escrito  as  quest6es  pertinentes  a  licita9ao,

sendo que a c6pia do oficio sera juntada no respectivo processo licitat6rio, depois

de ter sido encaminhado para ciencia de todas as licitantes;

16.3.4   Nao  sera  considerada  nenhuma  solicitagao  verbal,  quer  seja  consulta,

pedido de esclarecimento,  reclamaeao ou entendimento tecnico;

16.3.5   0s  envelopes  contendo  a  DOCUMENTAQAO  relativa  a  habilitagao  das

licitantes desclassificadas,  bern como das classificadas que nao foram declaradas

vencedoras,  permanecerao sob cust6dia da Camara  Municipal de Jacarei,  sendo

Praga  dos  Ti.es  Poderes,  74  -CEP:   ]2   327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
Site;  www,   iacarei.sp  leg.br
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disponibilizados para   retirada   pelas   empresas,   mediante   recibo,   depois   da

publicidade  legal  do  extrato  de  contrato.  Caso  nao  sejam  retirados,  os  mesmos

serao inutilizados;

16.3.6   Para  conhecimento  do  ptlblico,  determina-se  a  publicagao  de  resumo do

presente  Edital  na forma  prevista  no artigo 21  da  Lei  Federal  n° 8.666/93, ficando

a  disposigao  no  predio-sede  da  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,  na  Prape

dos  Tres  Poderes,  74  -  Centro,  todos  os  documentos  atinentes  ao  presente

Pregao   (Edital,  anexos, etc..),  ou   para c6pia em pen dn've ou outro tipo de midia

gravavel fornecida  pelo   licitante,  devendo ser retirado,  de segunda a sexta-feira,

das  8h  as  12h  e das  14hoo  as  16h,  no  Setor de  Licitag6es  da  Camara  Municipal

de Jacare`i, ou pelo site.. http://www.jacarei.sD.leg.br,

16.3.7   Quaisquer ddvidas  ou  esclarecimentos  deverao der dirigidos  ao  setor de

licitag6es  pelo  e-mail  luana.silverio@_iacarei.sp.leg.br  e  poderao  ser  confirmados

pelo telefone (12) 3955-2286 diretamente com a Pregceira.

Jacarei, 06 de julho de 2022.
)                                                                                                                                                                                                                                      -.JJ`•,,'

Ana/ts\}au=Lgg6gj_e;=;\f{£T|s

Gerente de Licitag6es e Contratos

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP     12   327-901   -Tel.`   (12)3955-2286/2221

Site:   www.  jacarei.sD.leg.br
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Anexo   I   -AVISO   DE   LICITACAO   -REABERTURA

Objeto: Contrataeao de empresa especializada para fomecimento de Sistema lntegrado

para Gesfao Ptlblica, incluindo a licenca de uso, instalaeao, implanta§ao, treinamento,
manuten€ao de solugao integrada entre os sistemas, conversao,  migragao de dados,

migragao  de  dados,   nas   areas   de   Finangas   Pdblicas   (Contabilidade,   Orgamento,

Tesouraria), Recursos Humanos (Administra€ao de Pessoal, Controle de Frequencia e

Folha  de  Pagamento),  Compras  e  Licitae6es  (em  todas  as  modalidades),  Controle

lntemo,  Almoxarifado  e  Controle  Patrimonial.  0  recebimento  e  abertura  dos  envelopes

de  proposta  e  documentagao  esta  designado  para  o  dia  26/07/2022,  as  O9h  (horario  de

Brasilia),  no Audit6rio da Camara Municipal de Jacarei,  situada na  Praca dos Ties Poderes,

n° 74,  Centro,  neste  Municipio.  0  edital  detalhado e  seus  anexos  estao disponiveis  no  s/.fe

www.iaca_[ei.sp.lea.br.

06 de julho de 2022.

``

---- LtJANA Sl

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2200
www . i ac are i . sp . I e g . bT
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PREGAO PRES-E-NCIAL n° 06/2022

Anexo 11 I Termo de Referencja

Objeto:    Contrataeao   de   empresa   especializada   para   fornecimento   de

Sistema   lntegrado   para   Gestao   Pdblica,   incluindo   a   licenga   de   uso,

instalaeao,   implantaeao,  treinamento,   manuteneao   de  solueao   integrada

entre os sistemas, conversao,  migraeao de dados, migraeao de dados,  has

areas    de    Finaneas    Pdblicas    (Contabilidade,    Ongamento,    Tesouraria),

Recursos  Humanos  (Administraeao  de  Pessoal,  Controle  de  Frequencja  e

Fo[ha  de  Pagamento),  Compras  e  Licitag6es  (em  todas  as  modalidades),

Controle lnterno, Almoxarifado e Controle Patrimonial.

1.         CARACTERisTICAS GERAIS DO SISTEMA PRETENDIDO:

1.1.      Devera  ser  modular,   independentes  quanto  ao  licenciamento  e  integrados

entre si quanto ao funcionamento;

1.2.      Devera  ser  compativel  com  o  Sistema  Operacional  Windows  e  ter  interface

grafica   para  o   usuario  (preferencialmente  web  ou   ambientes  graficos   iguais  ou

similares ao  padrao Windows),  nao sendo permitidas  interfaces baseadas em  modo

texto e nao sendo permjtida utilizagao via terminal;

1.3.      Devera ser multiusuario,  sem limite de ndmero de cadastro de usuarios e nao

podera ter [imite de ndmero de usuarios simultaneos;

1.4.      Devera   possuir  arquitetura  cliente-servidor  com  duas  ou  mais  camadas  e

utilizar  o  protocolo  TCP/lp  (versao  4  ou  superior)  como  meio  de  comunicagao  na

rede;
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1.5.      0 sistema  e  o   banco  de  dados  deverao  ser  instalados  em servidor  de

aplicativos  nas  instalag6es  da  CONTRATADA  ou  hospedado  em  nuvem,  sendo  a

CONTRATADA a responsavel pelo fornecimento e manutengao da infraestrutura em

nuvem   (Servidor   VPS   ou   Dedicado),   devendo   fornecer   a   CONTRATANTE   as

especificag6es minimas de servidor (Dedicado ou VPS) capaz de hospedar sistema

e banco de dados;

1.6.      0  sistema  e  o  banco  de  dados  poderao,  a  crit6rio  da  CONTRATANTE,  ser

espelhados  em  servidor  de  aplicativos  em  infraestrutura  de  sua  responsabilidade,

ap6s  a  completa  implantagao,  para  redundancia  e  backup.  Ap6s  o  espelhamento

inicial devera  haver,  preferencialmente,  a sincronizagao em  real-time do sistema ou,

minimamente  e   de  forma   recorrente,   ap6s   a   execugao   do   backup   diario,   com

intervalo  maximo  de  24  horas,  cabendo  a  CONTRATADA fornecer  todo  o  suporte

para a correta configuragao e manutengao do espelhamento do servidor;

1.7.      Os bancos de dados e as senhas dos usuarios sao de propriedade e controle

da  CONTRATANTE,  devendo  ser  repassadas  aos  seus  representantes  de  forma

documentada,  ao final da implantagao, e somente poderao ser alteradas por eles ou

sob sua expressa e documentada autorizaeao;

1.8.      Devera  possuir ferramenta  e  rotina  pr6prios  de  backup  (preferivelmente  com

compactagao,   criptografia   e   protegidos   por   senha)   e   nomenclatura   do   arquivo

baseada na data e hora de sua geragao, facilitando a organizagao de varios arquivos

de  backup  ou  sistema  equivalente  que  identifique  execugao  constante  de  backup

sem sobrescrita por urn periodo minimo de 7 dias corridos;

1.9.      O backup feito pelo sistema nao podera ser restaurado diretamente no SGBD

(Sistema Gerenciador de Banco de Dados),  a restauragao devera ser feita somente

pelo pr6prio sistema contratado, garantindo a seguranga da informagao caso alguem

nao autorizado tenha acesso ao arquivo;

1.10.    Para   realizagao  de  qualquer  restauragao  de   banco(s),   devera   haver  uma

formaliza?ao  antecipada   e  documentada   (preferencialmente  via   e-mail   ou   midia

Pra9a  dos  Tr6s  Poderes,  74 CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221

Site.   www.   iacarei.sp.leg.br
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impressa)  junto   ao   DTl   da   CONTRATANTE, indicando   os   usuarios  ou  t6cnicos

solicitantes,  uma justificativa  para  tal  necessidade,  descrigao  do  procedimento  que

sera  executado,  data  de solicitagao,  data  de execugao e  o(s)  responsavel(eis)  pela

execugao;

1.11.    Devera possuir ferramentas que permitam atualizar os sistemas presentes no

servidor  de  aplicag6es  e  estag6es  de  trabalho  automaticamente  ou  por  suporte

t6cnico     da     CONTRATADA     sem     necessidade     de     solicitagao     formal     da

CONTRATANTE;

1.12.    Devera   possuir   recurso   de   informar   usuario/senha   com   permiss6es   de

Administrador  das   estag6es   de   trabalho   para   ser   usado   pelo   sistema   quando

envolvam  operag6es  com  riscos  de  seguranga  ao  sistema  operacional  ou  dados

especificos fora  da  estrutura  de  instalagao  dos  sistemas.  As  senhas  armazenadas

em  arquivos  de  configuragao  de  acesso  ao  sistema  deverao  estar  em  formato

criptografado;

1.13.   Possibilitar a  geragao de todos os  relat6rios  em  impressoras  a  laser, jato de

tinta instalada localmente ou em rede e pie-visualizagao dos mesmos;

1.14.    Possibilitar o  uso  de  impressoras  matriciais  em  aplicag6es  especfficas  como

impressoras de cheques e autenticadoras;

1.15.    Possuir  recursos  para  salvar/exporfar  os  relat6rios  nos  formatos  .xls,   .doc,

.xml,  .csv ou .pdf pesquisavel, conforme as necessidades de cada m6dulo;

1.16.    Os  principais  relat6rios  deverao  ter  a  opgao  de  solicitar  customizagao  dos

relat6rios  para  envio  a  6rgaos  externos  e  de  auditoria,  com  a  inclusao  de  imagens

como o brasao e assinatura do responsavel (desejavel assinatura digital);

1.17.    Por forea  do  disposto  no  art.1°,  §1°  do  Decreto  Federal  N°  10.540,  de  5  de

novembro   de   2020,   que   instituiu   o   Sistema   Unico   e   lntegrado   de   Execugao

Orgamentaria, Administragao Financeira e Controle -SIAFIC,  o qual estabelece que

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel
Site:   _www.   _iacarei.sD.leg  br

( 12)3955-22 86/2221
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os entes federativos deverao observar as suas disposig6es a partir de  1° de janeiro

de  2023,  a  CONTRATANTE  podera  ser obrigada,  a  qualquer momento,  a  migrar o

seu  Sistema  lntegrado de  Gestao  Ptlblica,  objeto desta contratagao,  no todo ou  em

parte,  para o sistema utilizado pela Prefeitura Municipal de Jacarei, a quem compete

gerenciar o Sistema Unico:

§1°  a  Siafic  corresponde  a  solugao  de  tecnologia  da  informa?ao

mantida  e  gerenciada  pelo  Poder  Executivo,  incluidos  os  m6dulos

complementares,  as  ferramentas  e  as  informag6es  dela  derivados,

utilizada  por todos  os  Poderes e   6rgaos  referidos  no afiL29_dgfL±_ei

Complementar n° 101, de 2000, incluidas as defensorias pdblicas de

cada  ente  federativo,  resguardada  a  autonomia,  e  tern  a  finalidade

de   registrar  os   atos   e   fatos   relacionados   com   a   administragao

ongamentaria, financeira e patrimonial  ....

BEEIEE

1.17.1.  A  migragao  prevista  no  item  anterior devera  ocorrer segundo  as  exigencias

contidas  no  Decreto  e/ou  regulamentos  complementares  expedidos  pelos  6rgaos

competentes,   conforme  as  definig6es  de  sistema  dnico,  sistema  integrado  e

sistemas    estruturantes,    que    serao    objeto    de    analise    em    conjunto    com

representantes   da   CONTRATANTE,   da   CONTRATADA   e   do   Poder   Executivo

Municipal;

1.17.2.  Definidas  as  regras  de  migragao  e  os  m6dulos  que  integrarao  o  SIAFIC,  a

CONTRATADA devera fornecer todos os dados do sistema,  atualizados na data de

cada  solicitagao  e sem  restricao de  ndmeros de solicitag6es,  ate a  data do final  da

integragao da  base de dados  para  migraeao  para  o sistema da  Prefeitura  Municipal

de Jacarei;

1.17.3.  A  partir da  implantagao  do  SIAFIC  no  municipio  de  Jacarei,  os  m6dulos  do

sistema  que  eventualmente  forem  classificados  como  estruturantes  e  que,  nesse

sentido,   nao  migrem   para  o  sistema   dnico  da   Prefeitura  Municipal,   deverao  ser

capazes de trabalhar integrados com tal Sistema, via interligagao fisica das redes de

dados   ou    acesso   seguro   via    Internet,    seguindo   o   cronograma   e/ou    prazos

estabelecido para cumprimento dos Decretos Federal e Municipal.
/`

Praga  dos  Tres  Poderes,  74   -CEP.12   327-901   -Tel
Site:   www.   iacarei.sD.1eEJ.br
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2.      a_EQUISITOS DE SEGURANCA

2.1.

2.2.

2.3.

2-41

2.5.

2.6.

2.7-

2.10.

0 acesso ao sistema s6 podera ser feito mediante a validagao minima de

usuario   e  senha.   A!±g  devera  dispor  do   recurso  de   "lembrar  senha"   ou   a

permanencia desta em mem6ria cache ap6s o fechamento do sistema;
Preferencialmente  as  senhas  deverao  estar criptografadas  para  tfafego

na  rede  interna e obrigatoriamente quando  houver trafego via  internet e serem

armazenadas no(s) banco(s) na forma criptografada;

Ao  cadastrar  urn  usuario  devera  ser  possivel  definir  suas  permiss6es

com  a  possibilidade  de  liberar  uma  fungao  ou  menu  como  somente  leitura  ou

gravagao,  ou  sem  acesso.   Preferencialmente  com  a  criaeao  de  grupos  de
usuarios e atribuigao de permiss6es aos mesmos;

Urn  usuario e/ou  grupo pode estar vinculado a mais de urn m6dulo e as

permiss6es  de cada  m6dulo  deverao  ser desvinculadas,  ou  seja,  tern que  ser
dadas permiss6es especificas para cada usuario e/ou grupo em cada m6dulo;

Na criagao do usuario,  o sistema devera ter como opgao a  possibilidade

de gerar chave de seguranga/senha  para  o  usuario  e  para  o  administrador do

sistema;

Os c6digos "chave de seguranga/senha" deverao ser enviados para o e-

mail do usuario (comum ou administrador),  previamente cadastrado;

Os  usuarios  deverao  poder  trocar  sua  senha  sem  a  necessidade  de

acionar o Admjnistrador ou  DTl;

0 sistema devera permitir a redefinieao de senha pelo Administrador;

0 sistema devera ter urn registro (log) de todas as transag6es/operag6es

com     registro    de    data,     horario,     usuario    responsavel    e    descrigao    da

transagao/operagao executada;

0    sistema    devera    disponibilizar    ilimitadas    consultas    ao    log    de

transag6es/operag6es;

3E       REQUISITOS DE BANCOS DE DADOS (SGBD)

Utilizar uma base de dados tlnica,  relacional,  padrao  SQL para todos os
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3.2.

3.211.

3-3-

3.3.1.

3-3.2.

4.1.

4-2-

4.3.

4.3.1.

sistemas;

0 sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) da aplicagao devera

ser  de  procedencia   reconhecida  no  mercado,   preferencialmente  compativel

com o utilizado atualmente,  MS SQLSERVER 2012;

Admite-se, tambem, o uso de SGBD open soLrrce, desde que amplamente

utilizado  no  mercado  por  sistemas  governamentais,  e  ser  reconhecidamente

seguro e estavel;

0  SGBD  do  sistema  devera  possuir  interface  grafica  de  administra?ao,

com  controles  de  acesso  por  usuarios  com  opg6es  de  niveis  de  acesso  e

fung6es de backup;

Caso  a  administragao  do  SGBD  seja  feito  por  softwares  de  terceiros,  o

seu licenciamento,  uso e manutengao ficarao a cargo da CONTRATADA, assim

como os custos decorrentes, se houverem;

Devera  ser fornecido,  ao  DTl  da  CONTRTANTE,  urn  usuario  cadastrado

no SGBD, com permissao de administraeao completa.

SUPORTE TECNICO

A  CONTRATADA  devera   prestar  suporte  tecnico  em  dias   tlteis,   das

08:00 as 17:00 horas, por telefone, e-mail ou conexao remota;

Excepcionalmente,  em  razao de processos de auditorias ou  para  rotinas

de  fechamento   do   exercicio  financeiro,   por  exemplo,   devera   ser  fornecido

suporte  em  dias  e/ou  horarios  diferentes  dos  citados  acima,  mediante  aviso

ptevio minimo de 5 dias corridos;

A ferramenta  de  conexao  remota,  para  suporte  ao  usuario,  devera  ser

gratuita  para  a  CONTRATANTE  e,  preferencialmente,  ser  executada  sem  a
necessidade de se fazer a instalagao no equipamento do usuario;

A  ferramenta  de  conexao  devera  possuir  criptografia  em  sua  conexao

al6m   de   sempre   indicar   ao   usuario   que   algu6m   esta   conectado   em   seu

computador;

Nao havera limites de chamados tecnicos.

Desejavel  que  a  CONTRATADA  fornega  ao  DTI  da  CONTRATANTE,

mensalmente,  urn  relat6rio  dos  chamados  tecnicos  e  operacionais  realizados
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durante   o   periodo,   especificando   a   natureza   dos

414.2-

4.5.

4.6.

5-1.

5.2-

5.3.

6-1-

chamados,   o   problema

relatado,  o usuario solicitante,  a solueao fornecida, o responsavel pela solu?ao,

data e hora do chamado e da solugao (desejavel emissao de ticket de abertura

de   chamado,   preferencialmente   via   e-mail   ou   via   sistema   de   registro   de

chamados, com possibilidade de acompanhamento online pelo cliente/usuario).

A  CONTRATANTE  podefa  solicitar  relat6rio  de  interveng6es  tecnicas  a

qualquer tempo;

As  interveng6es  tecnicas  nos  sistemas  (remota  ou  pessoalmente)  no

servidor local ou  remoto ou estag6es de trabalho que provoquem a  interrupgao

na  operagao  deverao  acontecer  com  ciencia  e  autorizagao  formal  antecipada

do      DTl      da      CONTRATANTE,       preferencialmente      via      e-mail      com

registro/documentagao da intervengao obrigat6ria via e-mail ou impressa;

Obrigatoriamente  deve  ser  feito  o  backup  dos  bancos  antes  de  cada

intervengao tecnica nos bancos nos mesmos.

AMBIENTE WEB

Os  m6dulos  que  forem  desenvolvidos  com  interface  WEB  deverao  ser

preferencialmente  hospedados  nos  servidores  da  CONTRATADA  ou  servidor

em nuvem de sua responsabilidade;

A  CONTRATADA  sera  responsavel  pelas  configurag6es  de  seguranga

dos  sistemas  web  instalados  e  configurados  por seus tecnicos,  de  modo  que

apenas os dados estritamente necessarios sejam de acesso ptlblico;

Os  m6dulos deverao ser compativeis com  os  principais  navegadores do

mercado: Microsoft Edge, Safari,  Fire fox, Opera e Chrome.

CONVERSAO     DE      DADOS.      IMPLANTACAO      DO     SISTEMA  ____E

CAPACITACAO DE SERV]DORES

A conversao de dados,  a  implantaeao dos sistemas e a  capacitaeao de

pessoal (departamentos operacionais e DTl) devera ocorrer no prazo de ate 45

(quarenta   e   cinco)   dias   corridos,   contados   do   recebimento   da   ordem   de

servigos  e  dos  arquivos  de  bancos  de  dados/backups,  respectivos  layouts  e
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tabela   de   re]acionamentos,

6.1.1.

6.1.2-

6-1.3.

6.1.4.

6.2.

6-2-1.

6.2.2]

com   as   descrig6es   de   cada   campo,   mediante

protocolo com a devida validagao por parte da empresa CONTRATADA;

Na  eventual  impossibilidade  de  a  CONTRATANTE fornecer os  arquivos

da  maneira  descrita  acima,   podera   disponibilizar   os   dados   na   forma   que

possuir (tabelas,  relat6rios,  etc.),  situagao esta que possibilitara a  prorrogagao,

por igual periodo, do prazo estabelecido;

Caso a CONTRATADA utilize urn SGBD diferente do padrao atualmente

utilizado,  fica  sob  sua  inteira  responsabilidade  a  conversao  dos  dados  para  o

formato de seu  SGBD e garantir a total execugao das funcionalidades no novo

SGBD,    bern    como    atestar    a    INTEGRIDADE,    CONFIDENCIALIDADE    e

DISPONIBILIDADE  dos  dados,  ap6s  a  conversao,  de  acordo  como  os  prazos

estabelecidos acima;

Ap6s  a  completa  implantagao  do  sistema,  a  empresa  CONTRATADA

devera  fornecer  ao  DTl  da CONTRATANTE  uma  c6pia  dos  arquivos/backups

finais  com  a documentagao dos  bancos  de  dados  (dados,  layouts,  tabelas  de

relacionamento, com as descrig6es de cada campo) para documentagao inicial,

caso o backup/espelhamento nao seja executado dentro da sua infraestrutura;

0  fornecimento  de   arquivos  e   backups  devefa  ocorrer,   tamb6m,   na

ocasiao de  integragao de sistemas (existentes,  adquiridos ou  que promovam  a

integragao  entre  sistemas  entidades  vinculadas  com  a  CONTRATANTE)  e  ao

t6rmino do contrato, conforme as condig6es descritas acima.

Treinamento  pratico/capacitagao  de  pessoal  para  perfeito  entendimento

e  operaeao  dos  sistemas,   com  foco  no  uso  das  ferramentas  e  facilidades

operacionais   para   melhor   utilizagao   na   execugao   das   tarefas   e   nao   no

conhecimento tecnico do assunto a que se refere;

0   treinamento   pratico   inicial   para   os   funcionarios   indicados   como

operadores  dos  sistemas,   pela  CONTRATADA,   podera  ser  presencial,   nas

dependencias da  CONTRATANTE,  obedecendo  as  restrie6es  sanitarias  ativas

no periodo de treinamento,  ou  remotas.  Optando  pelo treinamento a  distancia,

este  devera  ser  individual  e  utilizar  recursos  que  permitam  a  interagao  com  o

sistema;

A CONTRATADA devera fornecer o material  necessario para executar o

treinamento    pratico,    caso    nao    haja    disponivel    nas    dependencias    da

Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12.327-901   -Tel.
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CONTRATANTE (computadores, midias, projetores,

6-2-3.

6.2-4.

6.215.

6.2.6.

7.1.

impressoras, etc.);

A CONTRATADA devera fornecer pessoal capacitado na operagao e no

conhecimento t6cnico de cada m6dulo/sistema;

0     treinamento     pratico     podera     ocorrer     paralelamente     com     as

implantag6es dos sistemas desde que o m6dulo/sistema  para o qual se clara o

treinamento ja esteja completamente operacional e funcional,  ou  num prazo de

10  (dez)  dias  corridos  a  partir da  sua  implantagao,  atestado  pelo  responsavel

pela fiscalizagao do m6dulo;

0 treinamento atendera urn grupo de ate 30 (trinta) usuarios, distribuidos

entre os m6dulos do sistema,  devera ter carga horaria minima de 04 (quatro) e

maxima de 24 (vinte e quatro) horas para cada m6dulo e sera ministrado para a

equipe   do   DTl   com   relagao   as   rotinas   operacionais,   administrativas   e   de

seguranga   do   Sistema,   e   para   os   usuarios  finais   com   relagao   as   rotinas

operacionais especificas e de seguranga de acordo com o m6dulo que cada urn

utilizara;

Previsao de usuarios por m6dulo:

Departamento/Setor

DTl  (Tecnologia da  lnformagao)

Contabilidade e Tesouraria

Compras,  Licitag6es e Contratos

Adm. de Pessoal e Folha de Pagamentc

Almoxarifado

Controle lnterno

Portal da Transparencia e e-SIC

Patrim6nio

[NFORIVIAC6ES GERAIS

N° de servidores

02

04

10

04

04

01

02

03

•-k/

Todas as  informag6es geradas e armazenadas,  durante e ap6s termino

do    contrato    sao   de    propriedade   da    CONTRATANTE,    e   deverao   estar

disponiveis para acesso imediato, total e irrestrito;
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7.2.

7.2.1.

7.3.

7.4.

7.5.

Ao  final  do  contrato, a  CONTRATADA  devera  fornecer  urn  m6dulo  de

consulta  off line,  que  permita  a  configuragao do  acesso  ao  banco de dados via

script (exemplo:  arquivos  .ini,  .xml,  etc.)  e para acesso aos dados e  a geragao

de  consultas e  relat6rios,  preferencialmente sem  a  necessidade  de  instalagao.

Caso   seja   disponibilizado   em   m6dulo   instalavel,   deverao   ser  fornecidos   o

instalador e os manuais de instalagao e configuragao;

Os  m6dulos de  consulta  deverao estar totalmente funcionais  a  partir do

primeiro   dia   ap6s   o  vencimento   do   contrato   e   permanecer  ativos   por   urn

periodo de 12 (doze) meses e sem custo adicional para a CONTRATANTE, nao

deverao   dispor   ou   estar   configurados   para   execugao   de   atualizaeao   de

recursos ou liceneas automaticamente.  Devefa ser urn m6dulo de consulta para

cada   m6dulo   do   sistema   contratado   e   possibilitar  a   geragao  de  todos  os

relat6rios  e  consultas  do  sistema  nos  mesmos  padr6es  de  funcionamento,

funcionalidades e interface visual do sistema em produgao;

Alternativamente  a  CONTRATADA podera fornecer uma  maquina virtual

gerada a  partir do servidor onde sistemas e bancos se encontram  instalados e

o player compativel (instalador,  licenga e manuais de instalagao e configuragao,

caso  necessario)  com   a  VM   (virtual   machine),   com  as  mesmas  condig6es

descritas  anteriormente,   limitando  o  consumo  de  processador  da  VM  a  urn

equipamento  de  8GB  de  RAM,  processador  de  4  Ntlcleos  com  clock  de  2.0

GHz ou equivalente;

Caso  o  sistema  esteja  instalado  e/ou  espelhado  em  equipamento  da

CONTRATANTE,   a   CONTRATADA   podefa   optar   por   permanecer  como   o

sistema   instalado   e   parcialmente   operacional,    apenas   com   os   recursos

descritos  nos  itens  anteriores,  permanecendo  a  licenga  de  uso  para  consulta

por  12  (doze)  meses,  cabendo  a  responsabilidade  de  manutengao,  suporte

operacional e seguranga a CONTRATANTE;

NAO    SE    PRETENDE    A    AQUISIQAO    DO    CODIGO    FONTE    DO

SISTEMA,    NEM   0   USO   PERPETUO   DO   SISTEMA,   QUE   CARECE   DE

ATUALizAQAO     CONSTANTE,     APENAs    A     LicENeA     DE     USO     DAs

FUNCIONALIDADES   IRRESTRITAS   DE  CONSULTA,   DA  ULTIMA  VERSAO

DO SISTEMA,  NA DATA DE  ENCERRAMENTO  D0 CONTRATO,  para permitir

a  consulta  dos  dados  anteriores  e  a  possibilidade  de  conferencia,  de  forma
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mais   rapida   e   assertiva,   durante  e  ap6s   a

7.6-

716.1.

8.1.

8.2.

implanta?ao  de   novo  sistema,

possibilitando  o fornecimento  de  dados  solicitados  dentro  dos  prazos  exigidos

por dispositivos legais e auditorias que possam ocorrer durante o prazo de vida

dos dados contidos no sistema;

Na  ocasiao  de  recebimento  de  notificagao  de  t6rmino  do  contrato,   a

CONTRATADA devera prover uma c6pia fisica (atraves de midias como DVDs,

Blue  Rays,   HD  Externo,  etc.)  do(s)  banco(s)  de  dados  e  arquivos  que  nao

estejam    hospedados    dentro    da    infraestrutura    de    responsabilidade    da

CONTRATANTE, no prazo maximo de 2 dias tlteis;

No  dia  dtil  seguinte  ao  encerramento  do  contrato  devera  ser  fornecida

uma  c6pia  ffsica  atualizada  do  banco  de  dados  e  arquivos  que  nao  estejam

hospedados  dentro  da  infraestrutura  de  responsabilidade  da  CONTRATANTE

(atraves de midias como CDs,  DVDs,  Blue Rays,  HD Externo, e{c.);

DECRETO FEDERAL N° 10.540/2020 -SIAFIC

Por forga do Decreto Federal N° 10.540, de 5 de novembro de 2020, que

instituiu     o     Sistema     Unico     e     lntegrado     de     Execugao     Orgamentaria,

Administragao  Financeira  e  Controle  -  SIAFIC,   o  qual  estabelece  que  os

entes federativos deverao observar as suas disposig6es a partir de 1° de

janeiro de 2023,  a CONTRATANTE podefa ser obrigada, a qualquer momento,
a migrar o seu Sistema  lntegrado de Gestao  Publica,  objeto desta contratagao,

no  todo  ou  em  parte,  para  o  sistema  utilizado  pela  Prefeitura  Municipal  de

Jacaref,  a quem compete gerenciar o Sistema Unico,  nos termos do art.1°,  §1°

do referido Decreto:

§1°  0  Siafic corresponde  a  solugao  de  tecnologia  da  informaeao
mantida  e  gerenciada   pelo   Poder  Executivo,   incluidos  os
m6dulos  complementares,  as  ferramentas  e  as  informa96es
dela  derivados,   utilizada   por  todos  os   Poderes  e    6rgaos
referidos     noart.     20     da     Lei     Complementar     n°     101,     de
2000,  incluidas  as  defensorias  ptiblicas  de  cada  ente  federativo,
resguardada a autonomia, e tern a finalidade de registrar os atos e
fatos relacionados com a administragao orgamentaria, financeira e
patrimonial  ...  (grifo nosso).

A   migragao   prevista   no   item   anterior   devera   ocorrer   segundo   as
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exigencias contidas  no  Decreto e/ou  regulamentos complementares expedidos

pelos 6rgaos competentes, conforme as definig6es de sistema t]nico, sistema
integrado e sistemas estruturantes, que serao objeto de analise em conjunto

com   representantes   da   CONTRATANTE,   da   CONTRATADA   e   do   Poder

Executivo Municipal;

8.3.                   Definidas   as   regras   de   migragao,   a   CONTRATADA  devera  fornecer

todos  os  dados  do  sistema,  atualizados  na  data  de  cada  solicitagao  e  sem

restrigao de ndmeros de solicitag6es,  ate a data do final da  integragao da base

de  dados  para  migragao  para  o  sistema  da  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei,

independente do m6dulo,  em  layout e formato a serem definidos pela empresa

fornecedora do sistema da Prefeitura Municipal de Jacarei;

8.4.                   A partir da  implantagao do  sIAFIc  no  municipio  de  Jacarei,  os  m6dulos

do  sistema  que  eventualmente  forem  classificados  como  estruturantes  e  que,

nesse   sentido,   nao   seja   obrigat6ria   a   migragao   para   o   sistema   tlnico   da

Prefeitura  Municipal,  deverao  ser  capazes  de  trabalharem  integrados  com  o

SIAFIC,   de   acordo   com   as   regras   de   integragao   definidas   pela   empresa

fornecedora do sistema da Prefeitura, via interligagao fisica das redes de dados

ou    acesso    seguro    via    Internet,    seguindo    o    cronograma    e/ou    prazos

estabelecido para cumprimento do Decreto.

9.      PROVA DE CONCEITO (Apresentacao dos sistemas):

9-1.

!REn

A  prova  de  conceito  sera  realizada  em  data  a  ser  designada  pela  Pregoeira,

iniciando em ate 03  (tres) dias  tlteis cctntados da data da  realizacao da sessao

_pg_blica  de  abertura  da   licitaQa@.   Na  data  designada,   nas  dependencias  da

CONTRATANTE,  a  detentora  da  proposta  classificada  em  1°  (primeiro)  lugar

apresentara o  sistema,  demonstrando  o atendimento aos  requisitos  minimos e

indispensaveis   para   o   seu   correto   funcionamento,   quais   sejam,   aqueles

descritos  no  item  9.4  deste  Termo,   conforme  as  especificag6es  tecnicas  e

operacionais,  que serao avaliados e validados por urn usuario/servidor de cada

m6dulo,     indicados    pela    CONTRATANTE,     devendo    ser    registrado    em

documento pr6prio que integrara os autos do processo.

9.1.1.   Nao  ocorrendo  a  validagao  do  m6dulo  do  sistema  pelo  usuario  indicado  pela------   p i ;_;_aifr
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CONTRATANTE, este devera fundamentar e justificar o  resultado  negativo  da

sua avaliagao.

9.2.       Na    hip6tese    da    nao    validagao    do    sistema    na    prova    de    conceito,    a

CONTRATANTE  concedera  as  demais  licitantes,  no  mesmo  dia  e  seguindo  a

ordem de classificagao das propostas, o direito de apresentarem o seu sistema,

nos termos do item anterior;

9.3.       Uma  vez  validada  a  prova  de  conceito  de  uma  licitante,  a(s)  seguinte(s)  da

ordem de classificagao sera(ao) excluida(s);

9.4.      Os   requisitos   minimos   a   serem   apresentados,   de   acordo   com   cada

m6dulo, sao:

a)   SISTEMA DE ALMOXARIFADO

•    0  sistema  supramencionado  devera  ter  por  objeto  o  gerenciamento  de

estoque  dos  produtos  da  Administragao,  de  modo  que  esteja  interligado

com   o   sistema   de   Compras   e   Ljcitag6es,   e   disponibilize   dados   para

incorporaeao de produtos;

•     Das  Condig6es  de  Parametrizagao  do  Sistema  -  Possuindo  proeminente

nivel  de  opg6es,  o  sistema  devera  possibilitar  que  os  itens  em  estoque

sejam   codificados,   tendo  como   nivel   minimo  a   composigao  do   pr6prio

c6digo  de  item,  e  a  forma  de  sua  utilizagao,  de  maneira  que  atenda  as

necessidades  de  uso  da  Administragao,   com   maior  ou  menor  grau  de

especifica?ao;

•     Solicitagao de Materiais;

•     Gestao de Produtos (Cadastro, Alteragao,  Exclusao, Consulta);

•     Gestao de Grupos e Subgrupos (Cadastro, Alteragao,  Exclusao, Consulta);

•     Gestao    de    Fornecedores    (Cadastro,    Alteragao,    Exclusao,    Consulta),

importagao de dados da Receita Federal;

•     Gestao de Centro de Custo (Cadastro, Alteragao, Exclusao, Consulta);

MOviMENTAeAO DE cONsuMO DiRETO:
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•     Dada  a  importancia  da  contabilizagao  dos  valores  de  entrada  e  saida,  o

sistema  devera  permitir  o  registro  das  movimentag6es  que  nao  tiveram

circulagao fisica no estoque do Almoxarifado;

•     0  sistema  devera  possuir ferramenta  que  permita estornar movimentagao

de     Consumo     Direto     efetuada     com     erro,     de     modo     que     reflita

automaticamente nos relat6rios financeiros do sistema.

•     Consultaa Estoque;

•     Movimentagao de Estoque (Requisigao de entrada e saida);

•     Consulta a variagao de Estoque;

CONDIQOES MiNIMAS DOS RELATORIOS

•     Relat6rios   Cadastrais    (possibilitando   a   geragao   de   todos   os   dados

cadastrais do sis{ema, tais como centros de custo, fornecedores,  grupos e

subgrupos de produtos);

•     Relat6rio  de   Produtos   (podendo   ser  gerado  de  maneira  sintetica  "com

c6digo e descrigao",  bern como analitico);

•     Catalogo de produtos;

•     Balancetes Mensais (sint6ticos e analiticos);

•     Estoques de produtos, por estoques maximos e minimos;

•     Media de consumo e media de consumo simplificada;

•     Movimentagao de estoque;

•     Movimentagao por centro de custo;

•     Relat6rio de pedido entregues;

•     Saidas pordata e porrequisi?ao;

b)  SISTEMA DE COMPRAS

•     Requisigao   de   Compras   -   sistema   devera   possibilitar   a   geraeao   de

requisig6es   de   compras   com   possibilidade   de   vinculagao   a   qualquer

procedimento   licitat6rio   ou   procedimento   de   compra,   de   modo   que   a

vinculagao preserve todas as informag6es contidas na requisigao,  evitando

Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74 CEP`.12.327-901   -Tel`:   (12)3955-2286/2221
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a   redigitagao   na   emissao   dos   pedidos

fornecimento;

de   compras/   autorizag6es   de

•    Cotagao de preeos

•    0   sistema   devera   possibilitar   que   os   itens   e   os   servigos   a   serem

cadastrados  possuam  codificagao,   atendendo  os  niveis  de  composigao

necessarios,  de  modo  que  seja  possivel  atribuir  classificagao  de  acordo

com    o    elemento    e    sub    elemento    em    total    conformidade    com    a

Contabilidade,  auxiliando  na  confecgao  do  empenho  e  evitando  qualquer

tjpo de classificaeao manual.

•     Possuir  cadastros  de   Grupo  de   Produtos,   produtos  e  servigos,   6rgao,

unidade orgamentaria (integrada contabilidade), fichas contabeis (integrado

com     a     contabilidade,     cadastro     de     fornecedores     (integrado     com

contabilidade,  almoxarifado).

•     Requisigao de compras com vinculagao a qualquer procedimento  licitat6rio

ou  compra  direta  de  modo  que  isto  preserve  as   informag6es  evitando

redigitagao.

•    Atender as exigencias da fase lv da AUDESP.

•     Possuir  os  seguintes  relat6rios:   Cadastrais  tais  como  Grupo,  subgrupo,

unidades   orgamentarias,   fornecedores,   produtos,   requisig6es,   cotag6es,

pedidos de compra

c)   LICITACOES E GESTAO DE CONTRATQ_a_

•    Devera   possibilitar   que   os   itens   e   os   servigos   a   serem   cadastrados

possuam codificagao,  atendendo os niveis de composigao necessarios,  de
modo que seja  possivel  atribuir classificagao de acordo com  o elemento e

sub-elemento  em  total  conformidade  com  a  Contabilidade,  auxiliando  na

confecgao do empenho e evitando qualquer tipo de classificagao manual.

•     Deve  possuir  integragao  com  o  m6dulo  de  contabilidade  para  bloquear  a

geragao  de   uma  ordem  de  empenho  com  data  anterior  a   dltima  data

utilizada   para   empenho,   nao   permitindo   desta  forma,   perder  a   ordem

cronol6gica dos langamentos;
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•    Cadastro de Fornecedores - Devera permitir o cadastro dos fornecedores

com  a exportagao de  planilha de  cadastro,  atraves da  internet  (WEB - ou

qualquer  meio  magnetico),  a  qual  o  fornecedor  interessado  em  ter  seu

registro  na  entidade  o  preencha  e  envia  para  a  instituigao  que  importa  e

efetua o registro automaticamente.

•    Modalidades  de   Licitag6es  -  0  sistema  devera  contemplar  todas  as

modalidades   de   compras,    as   quais   contem   na   Lei   8.666   de    1993,

obedecendo  os   limites   minimos  e   maximos  de  cada   modalidade,   bern

como  o  Pregao  Presencial  disciplinado  pela  Lei  10.520  de  2002  e  apto  a

processar os dados de acordo com a Lei n° 14.133/2021.

•    Requisigao   de   Compras   -  sistema   devera   possibilitar  a   geragao   de

requisig6es   de   compras   com   possibilidade   de   vinculagao   a   qualquer

procedimento   licitat6rio   ou   procedimento   de   compra,   de   modo   que   a

vinculagao preserve todas as  informag6es contidas na  requisigao,  evitando

a   redigitagao   na   emissao   dos   pedidos   de   compras/   autorizag6es   de

fornecimento;

•    Ao cadastrar urn processo e  indicar a  respectiva  requisigao,  neste campo,

devera constar se ha uma cotaeao vinculada (apresentar o n° da cotagao

e a data).

•    Cotaeao  de  Pre§os  -  0  sistema  devera  dispor  de  rotina  que  permita  a

abertura   de   cotaeao   de   pregos,   com   a   possibilidade   de   vincular   as

requisig6es   de   compras   ja   elaboradas,   quantos   fornecedores   forem

necessarios para emissao da Carla  Proposta de Cotagao. Ao selecionar o

Fornecedor,  o  sistema  devera  contar com  o  recurso de ter o  cadastro  de

fornecedor/produtos  com  os  tipos  de  produtos  que  cada  fornecedor  pode

oferecer, podendo selecionar por grupo, itens ou todos;

•    Ap6s  a  recepgao  ou  digitagao  das  propostas,  o  sistema  devera  dispor de

Mapa    Demonstrativo    que    possa    expor   todos    os    dados   financeiros

referentes as propostas.  Constatados os valores das propostas,  o sistema

devera  possibilitar a vinculagao da  cotagao de  pregos a qualquer uma das

modalidades   previstas   no   art.   22   da   Lei   8.666/1993,   ou   ao   Pregao
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Presencial disciplinado  pela  Lei  10.520/2002,

de acordo com a Lei n° 14.133/2021 ;

e apto a processar os dados

•    Nas  hip6teses  previstas  nos  arts.  24  e  25  da  Lei  8.666/1993,  o  sistema

devera   possibilitar,   ap6s   a   recepgao   ou   digitagao   das   propostas,   o

julgamento  imediato  das  propostas  pelo  operador  do  Sistema,  e  apto  a

processar os dados de acordo com a Lei n° 14.133/2021 ;

•    0  sistema  devera  fazer  toda  verificagao  referente  as  alterag6es  da  Lei

Complementar 147/2014.

•    Dispensa   ou   Compra   Direta   e   lnexigibilidade   -   0   sistema   devera

possibilitar    a     emissao     dos     pedidos     de     compras/autorizag6es     de

fornecimento,  a  favor de fornecedores  cadastrados,  utilizando  o  banco  de

dados   dos   itens   cadastrados,   permitindo   maior  controle   nas   licitag6es

dispensadas   ou    dispensaveis,    de    modo   que    atenda   as   exigencias

referentes aos valores impostos pela Lei 8.666/1993, e apto a processar os

dados de acordo com a Lei n° 14.133/2021.

•    Aditamentos   -   0   sistema   devera   permitjr   a   realizagao   da   rotina   de

Aditamento,  nas  formas  por  prazo,  quantidade  e  valor,  como  disciplina  a

Lei  8.666/1993,  e  apto  a  processar  os  dados  de  acordo  com  a  Lei  n°

14.133/2021 ;

•    0 sistema devera estar integrado a contabilidade nao permitindo que sejam

gerados  aditamentos  de  valores  sem  saldo  de  empenho,  bloqueando  a

operagao e informando a inexistencia de saldo no contrato;

•    Controle    de    Registro    de    Preeos    -    0    sistema    devera    fornecer

gerenciamento de Ata de  Registro de Pregos, com filtros por ntlmero e ano

de  Ata,  por  ndmero  e  ano  de  licitagao,  e  tamb6m,  consulta  por  produto

a{rav6s  de  seu  c6digo  de  cadastro  no  sistema.  0  sistema  devera  ainda,

permitir emissao de relat6rio que con{enha todos os dados referentes a Ata

de   Registro  de   Pregos,   tais  como:   dados  da   licitagao  a  qual   ele  esta

vinculada,   dados   do   fornecedor  vinculado   a   ata,   e   todos   os   produtos

pertinentes a ela;
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•    PREGAO (Formato Presencial) -0 sistema devera criar a licitagao a partir

das requisig6es de compras ou cotagao de pregos, de modo que transporte

todos os itens previamente relacionados no sistema;

•    Nos   casos  em   que   houver   necessidade,   o   sistema   devera   permitir   a

cotizagao de materiais/bens de natureza divisivel, contemplando o disposto

na Lei Complementar 147/2014;

•    0 sistema devera emitir arquivo digital com a exportagao de todos os itens,

com    suas    respectivas    quantidades,    para    preenchimento    pfevio    dos

licitantes.   No  dia  da  sessao,  o  sistema  devera  fazer  a  importagao  das

propostas digitadas pelos fornecedores;
•    Ap6s   a   digitagao   ou    importagao   das   propostas,    o   sistema   devera

apresentar    a     pie-classificaeao     com     possibilidade     de     habilitar     os

fornecedores,  tantos  quantos  necessarios,  que  tiverem  proposta  at610%

(dez   por   cento)   maior   em   relagao   a   melhor   proposta,   contemplando

disposto na Lei  10.520/2002;

•    Ap6s   a   pre-classificagao   (utilizar   credenciamento),    o   sistema   devera

possibilitar  a   informagao  de   intervalo  de   lances  que  sera  definido   pelo

Pregoeiro,  de  modo  que  impega  qualquer  lance  com  intervalo  menor  em

relagao ao ja atribuido;

•     Durante  a  etapa  de  lances,   o  sistema  devera  possibilitar  o  declinio  do

licitante,  de modo que apresente mensagem de alerta para confirmagao do

operador do  sistema.  Devera  permitir tambem,  ope6es  para  desertar itens

que por algum motivo nao possam ser Adjudicados ou Homologados;

•     Possuir  meios  de  identificagao  do  direito  de  preferencia,  conforme  a  LC

123,   permitindo   a   inclusao   de   nova   oferta   do   licitante   ME/EPP,   a   fim

adjudicagao do item;

•    0  sistema  devera  proporcionar  negociagao  entre  esta  Administragao  e  o

licitante, ou os licitantes vencedores do certame licitat6rio;

•    Se    houver   necessidade   de   desclassificar   o    licitante   provisoriamente

c]assificado  em  primeiro,  o  sistema  devera  possibilitar justificar os  motivos

pelos quais o licitante fora desclassificado,  e,  automaticamente, trazer o 2°

(segundo)  colocado  para  negociagao.  0 sistema devera dispor de  recurso

Praga  dos  Tres  Poderes,  74 CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221

Site:   www.   iacarei.sp.leg.br

``:,)



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls  19/98

que   permita   registrar   em   Ata   de   Sessao   Pdblica, toda   e   qualquer

ocorrencia que aconteceu no certame licitat6rio;

•    0  sistema  devera  proporcionar  emissao  automatica  da  "Ata  de  Sessao

Ptlblica",  de  modo  que  conste  na  ata,  todas  as  ocorrencias  da  sessao,

inclusive,  com  a  opgao  de  formatagao  de  Ata  onde  houve  intengao  de

interposigao de recurso administrativo;

•     Permitir ao emitir urn pedido alobal,  clue o mesmo seia gerado apenas com

a    ciuantidade/valor    do    exercicio    ongamentario,    sem    onerar    dotagao

indevida, ficando o saldo disponivel para nova ordem posterior;

•    0  sistema  devera  permitir  a  devida  vinculagao  da  licitagao  as  Atas  de

Registro de Pregos e Contratos;

•    0 sistema devera  permitir o ajuste de centavos (arredondamento) manual,

mediante preenchimento de urn campo de justificativa,  para os pedidos em

que    houver   tal    necessidade,    como    por   exemplo,    nos    pedidos    de

combustivel,  onde  ha  aplicagao  de  percentual  de  desconto  e  o  valor final

sempre requer urn ajuste minimo de valor;

•     Possibilidade    de    emissao    de    pedidos    a    partjr    da     indicagao    de

quantidade ou valor.  Atualmente,  alguns  pedidos  nao  podem  ser emitidos

indicando   diretamente   o   valor,   como   no   caso   do   combustivel,   onde,

obrigatoriamente  devemos  indicar a  quantidade  e  o  sistema  faz  o  calculo

para o valor (sempre com necessidades de ajuste).

•    PREGAO  (Formato  Eletr6nico)  - 0  sistema  devera  permitir que  preg6es

e[etr6nicos  realizados  em  sites  oficiais,  sejam  registrados  sem  qualquer

prejuizo de informag6es;

•      Gerenciamento dos lnstrumentos contratuais -O sistema de compras

devera   tambem   gerenciar   os   contratos   e   permitir   e   disponibilizar   os

seguintes dados:

Cadastro dos Contratos:

I)     Dos relat6rios dos contratos:

11)    Relat6rio geral de contratos;

Ill)   Rol dos contratos;
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lv)  Pagamentos efetuados no periodo;

V)   Contratos por situagao Analise de vencimentos; e

Vl)  Contratos por fornecedor.

Ease  lv  AUDESP  -  0  sistema  devera  atender  as  exigencias  da  Ease  lv

AUDESP,  regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,

estando sujeito a atender as alterag6es disciplinadas pelo TCE-SP;

0 sistema devera permitir as importag6es das informag6es das licitag6es e

contratos   ja   realizados   pelo   pr6prio   sistema,   de   modo   que   evite   a

redigitagao  dos  itens  e  informag6es  previamente  informadas  nos  devidos

procedimentos;

•    0  sistema  devera  dispor de  recurso  para  geragao  de  arquivo,  compativel

com  o  Coletor de  Dados  do Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo,

para transporte e armazenamento das informag6es no TCE-SP.  0 sistema
devera  dispor  de  recurso  que  permita  o  gerenciamento  das  informag6es

que ja foram enviadas para o TCE-SP;

•    Atraves  da  integragao  com  a  Contabilidade,   o  sistema  devera  importar

todas  as  informag6es  pertinentes  a  ele,  atendendo  as  especificag6es  da

Fase  lv  AUDESP,   Possuir  rotina  para  gera?ao  dos  Arquivos  no  padrao

XML  e  nos  moldes  previstos  no  projeto  Audesp  -  Licitae6es  e  Contratos

FASE  IV,  conforme  especificado  pelo  Tribunal  de  Contas  de  Sao  Paulo

para  M6dulos:  Licitagao,  Ajuste,  Exigencia  de  Obras,  Empenho,  Execugao

do Ajuste, Termo Aditivo,  Documento Fiscal,  Pagamentos;

•     Realizar  o  bloqueio  das  informag6es  ap6s  a  geragao  dos  arquivos  para

Sistema Audesp - Licitag6es e Contratos FASE IV.

•    Relat6rios -0 sistema devera conter, pelo menos, os seguintes relat6rios:

•    Cadastrais:  o  sistema  devera  dispor  de  relat6rios  cadastrais,  tais  como

fichas contabeis,  unidade orgamentaria, fornecedores,  produtos,  grupos de

produtos e subgrupos de produtos;
•    Fornecedores:   o   sistema   devera   dispor  de   relat6rios   que   contenham

informag6es    sobre    fornecedores,    tais    como    relat6rio    sintetico    dos
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fornecedores    cadastrados no     sistema,     fornecedores     por    produto,

fornecedores por grupo de produto e fornecedores por ramo de atividade;

•    Requisie6es: o sistema devera dispor de relat6rio que permita consultar as

requisie6es por numero e ano, ou por unidade orgamentaria;

•    Pedidos  de compras:  o sistema devera dispor de consultas aos pedidos,

tais  como  impressao  de  pedidos  ja  emitidos,  saldo  de  pedidos,  pedidos

empenhados, pedidos cancelados e pedidos nao empenhados;

•    Cotaeao:  o  sistema devera  dispor de  relat6rios  referentes  a  cotagao,  tais

como   carla   proposta   de   cotagao,   mapa   demonstrativo   de   cotagao   e

justificativa de dispensa de licitagao;

•     Licitaeao:  o  sistema  devera  dispor  de  relat6rios  de  licitagao,  tais  como

carta  proposta  de  licitagao,   mapa  demonstrativo  de  lici{agao,   ptevia  de

licitagao,   licitag6es   canceladas,   saldo   de   itens   licitados,   adjudicagao   e

homologagao de licitagao;

•     Pregao  Presencial:  o  sistema  devera  dispor  de  relat6rios  para  pregao

presencial,  tais  como  ata  de  sessao  ptlblica,  mapa  de  lances  do  pregao,
itens    do   pregao,    saldo   dos    itens    licitados,    itens    por   fornecedor   e

comparativo de pregos;

•    Relat6rios  Gerenciais:  o  sistema  devera  dispor  de  relat6rios  gerenciajs,

tais   como   licitag6es   realizadas   no   exercicio,   licitag6es   realizadas   por

modalidade,  compras por item,  compras por fornecedor,  compras por ficha

contabil, compras por modalidade e compras por periodo;

•     Realizar  o  bloqueio  das  informag6es  ap6s  a  geragao  dos  arquivos  para

Sistema Audesp - Licitag6es e Contratos FASE IV;

•     Possuir relat6rios de controle de Licita?6es enviadas Manualmente;  Possuir

relat6rios de Controle de Prazos de envio Audesp;

•     Possuir  relat6rios  de  controle  de  Aditamentos  realizados  para  Licitagao  e

Ajuste  anteriores  a  data  de  corte  estipulada  pelo  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Sao Paulo;

•     Possuir relat6rios de controle Reimpressao de Envio de arquivos em Lote;

•     Possuir relat6rios de controle dos Arquivos a serem enviados ao Audesp.
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•    Condic6es  de  Manutengao  -  Como  requisitos  minimos  a  manutengao

deve conter as seguintes ope6es:

•    Alteragao de senha de acesso do usuario;

•    C6pia de seguranga (Backup) completa do banco de dados do sistema;

•    Restauragao completa da c6pia de seguranga

d)   GESTAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA E CONTABILIDADE

•     Digitagao do orgamento no sistema, bern como a abertura do exercicio;

•    Cadastro de fornecedores;

•     Langamentos  nos  03  (tres)  estagios  da  despesa:  empenho,  liquidagao  e

pagamento,  bern como anulagao total/parcial;

•     Langamento de reserva orgamentaria, bern como anula?ao da reserva;

•    Apresentar langamento de despesa atrav6s de adiantamento,  bern como a

respectiva prestagao de contas e o controle dos adiantamentos concedidos

(Iangamento e geragao de relat6rio);

•     Langamento de abertura de cfedito adicional;

•     Inscrigao/controle de restos a pagar processados e nao processados;

•    Apresentar   relat6rio   de   controle   de   empenhos    (Ordinario,    global   ou

estimativo);

•     Demonstrativo de contas extra-orgamentarias;

•     Balancete da execugao da despesa;

•      Balanceteda Receita;

•     Demonstrar os langamentos contabeis das variag6es patrimoniais e contas

de controle;

•     Emissao  do   balancete   contabil   de  acordo  com   o   plano  de  contas  do

sistema Audesp do TCE/SP;

•    Geraeao  dos  arquivos  xml   para  envio  ao  sistema  Audesp  do  TCE/SP

(Balancete isolado, conciliagao bancaria, dados de balangos anuais);

•     Gera?ao dos livros contabeis (Diario e Razao);

•     Geragao dos anexos do Balango;

•     Relat6rios da Lei  101/00 (LRF):

Praga  dos  TTes  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel
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•     RGF Anexo 1  -Demonstrativo de apuragao das despesas com pessoal;

•     RGF  Anexo  5  -  Relat6rio  de  gestao fiscal,  disponibilidade de  Caixa  e  dos

Restos a Pagar;

•     RGF Anexo 6 -Demonstrativo Simplificado do Relat6rio de Gestao Fiscal;

•      Geragao das  planilhas,  referente aos anexos da  RGF,  para exportagao e

transmissao, pelo usuario, no site de declarag6es do SICONFI;

•     Geragao do  arquivo  Matriz de  Saldos  Contabeis em  formatos  aceitos  pelo

STN;

•     Publicagao dos Balancetes no portal da Transparencia;

•     lntegragao    com     os    m6dulos    de    Compras/Licitag6es    e    Contratos,

Almoxarifado,  Patrim6nio e de Gestao de Pessoal.

e)   TESOURARIA

•   Cadastro  de  contas  bancarias  correntes  e  de  aplicagao,  permitindo

vincular a fonte de recurso a mesma;

•   Emitir Ordem  de  Pagamento,  relacjonando em  dnico documento quais

empenhos serao pagos,  com campos especificos para autorizagao do

pagamento,      podendo     ser     informado     as     reteng6es/descontos
necessarios   para   cada   despesa/empenho   informando   a   forma   de

pagamento da mesma;
•   Permitir  que  sejam  lancadas  as  reteng6es/descontos  dos  empenhos

(receitas  extra-orgamentarias)  no  ato  do  pagamento/recolhimento  dos

mesmos. Mesmo se a reteneao nao foi langada na liquidagao;

•   Permitir no pagamento da despesa, que possam  lancer em uma unica

tela,  ndmero de empenhos a  serem  pagos,  e  c6digos de  receita  para

retencao,  sem necessidade de urn ptevio cadastro,  onde o sistema s6

podera finalizar a transagao se o total de recursos (soma dos saques +
receitas)   for   igual   ao  total   das   despesas   (notas   a   serem   pagas),

discriminando o banco, favorecido e forma de pagamento;

•   Permitir a qualquer tempo a consulta das notas de empenhos;

•   Transferencia entre contas, onde o sistema devera carregar as

jnformag6es de dep6sito,  retirada e valor;
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•    Permitir a impressao de cheques individuais ou em formulario

continuo,  permitindo imprimir com urn ou varios empenhos,  urn ou

varios cheques;

•   Rotina  de  conciliaeao  bancaria  com  as  seguintes  informae6es:  saldo

do  banco,  saldo  de  dep6sitos  e  retiradas  conciliadas  e  com  a  opgao

para  cadastramento  das  movimentag6es  pendentes  encontradas  no
extrato   bancario   e   ainda   nao   contabilizadas.   Caso   a   conciliagao

bancaria    esteja    finalizada,    nao    permitir    qualquer    movimentagao

anterior a data do fechamento da conciliagao.

•   Consulta de saldo de caixa em tela, tendo a opgao de imprimir na

autenticadora;

•   Border6  de  pagamento  eletr6nico,   para  realizar  o  envio  atraves  de

interface   disponibilizado   pela   instituigao   para   os   pagamentos   dos

fornecedores e baixa automatica dos documentos envolvidos;

•   Emissao  de  documento  especifico  para  pagamento  de  fornecedores

via ordem de debito em conta da entidade para a conta do fornecedor,

sendo enviado ao banco  uma autorizagao com  o dado da conta a ser

debitada e os dados das contas a serem creditados;

RELATORIOS GERAIS DA TESOURARIA:

•   Movimento diario de caixa e bancos;

•   Movimento diario de transferencia bancaria;

•   Relat6rio de pagamentos eletr6nicos;

•   Relagao de contas a pagar filtrando por: fornecedor, periodo, ficha,

unidade orgamentaria, vencimento e fonte de recurso;

•   Relat6rio analitico de credores;

•   Relat6rio Analitico de Receitas

•   Relat6rio Analitico de Fornecedores

•   Relat6rio de cheques emitidos, pagos e avulsos;

•   Demonstragao dos saldos bancarios;

•    Extrato Bancario;

•   Boletim de Caixa (com paginas seguindo sequencia ntlmerica);
REiEE
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•   Resumo de Caixa e Banco;

•   Relat6rios informando as reteng6es;

•   Relat6rio de confetencia de bancos conciliados;

•    Posigao Financeira da Dfvida Flutuante/Realizavel;

•   Demonstragao das contas bancarias e os saldos por fonte de recursos;

f)    ADMINISTRACAO DE PESsOAL E FOLHA DE PAGArviENTo

•    Cadastro e manutengao de cargos,  salarios,  bolsas de estagio,  vinculos e

suas fundamentag6es legais;

•     Cadastro de funcionarios e hist6rico dos dados;

•     Manutengao        das        informag6es        dos        funcionarios        desde        a

nomeagao/admissao ate a exoneraeao/ desligamento;

•     Emissao  de  Certid6es  e  Declarag6es  conforme  os  modelos estabelecidos

pelo lNSS e pela Portaria MPS n° 154/2008;

•     lnclusao  e  a  administraeao  das  informag6es  dos  Servieos  de  Sadde  e

Seguranga do Trabalho;

•     lmporfagao,  cadastro,  controle  e  manutengao  dos  registros  armazenados

no  rel6gio  de  ponto  e  permitir  a  integragao  com  o  m6dulo  de  Registro  e

Controle de Frequencia;

•     Portal web  com  a  disponibilizagao  da  qualificagao dos funcionarios  e  seus

holerites;

•     Processamento,  controle  e  manutengao  da  folha  de  pagamento  com  a

inclusao  de  eventos  de  proventos  e  descontos  e  a  integralizagao  com  o

sistema da Contabi]idade e Tesouraria;

•    Processamento, controle e manutengao do pagamento de adiantamento de

salario,   adiantamento   de   13°   salario,   Iicenga   premio,   rescis6es,   ferias

(abono   pecuniario   e   descanso,   separadamente   ou   em   conjunto),   13°

salario,   desligamentos  e  recessos  de  estagiarios,   conforme  parametros

estabelecidos   pelo   6rgao,   incluindo   os   reflexos   provenientes   de   horas

extras e adicional noturno, quando for o caso;

•     Controle e manutengao dos periodos de ferias e licengas premio;
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•     Processamento    e     calculo     dos     valores     relativos     as     contribuig6es

previdenciarias  (individual  e  patronal)  para  os  regimes  Geral  e  Pr6prio  e

tamb6m os relativos ao lmposto sobre a Renda Retido na Fonte;

•     Permitir,  de forma  automatizada,  o  calculo  para  pagamento  de  vantagens

pessoais;

•     Permitir a  inclusao  de eventos  variaveis  na  folha  de  pagamento,  como  os

provenientes de horas extras,  adicional noturno, faltas,  atrasos,  convenios,

consignados;

•     Manter  hist6rico  individual  com  detalhamento  de  todos  os  pagamentos  e

descontos realizados mss a mss (Ficha Financeira);

•     Permitir a geragao de relat6rios para empenho da folha de pagamento e de

arquivos  de  remessa  bancaria  para  credito  dos  pagamentos  em  conta

bancaria  informada  pelos  servidores,  para  cada  tipo  de folha  processada,

separados por instituigao bancaria;

•     Processamento  e geraeao e  envio  das  informag6es  exigidas  pelo Tribunal

de  Contas  (SiscAAweb  e  AUDESP  Fase  Ill),  pelo  e-Social  e  das  rotinas

anuais como RAIS e DIRF;

•    Cadastro e manutengao das informag6es de Atos de pessoal;

•     Relat6rios diversos como quadro de  pessoal,  registros de  ponto,  folhas de

pagamento.

PATRIM6NIO

•     Cadastro de bens/ fornecedores/ Setores/responsaveis;

•     Cadastro a partir de empenho liquidado;

•     Movimentag6es de bens/ Hist6rico de movimentagao;

•     Baixa/ Motivos de baixa;

•     Langamento de depreciagao;

•     lnventario Fisico (Sub unidades/ Setor);

•    Termos de Responsabilidades;

•    Termos de transfefencias;

•     lmpressao de etiqueta com c6digo de barra;
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•     Impressao de Ficha cadastral com as informa?6es complementares

rapida);

•     Relat6rio Financeiro;

h)  CONTROLE INTERNO

•    Permitir o cadastro de quesitos com os seguintes itens:

I. Planejamento (PPA / LDO e LOA);

11. Execugao Orgamentaria;

Ill. Encargos Sociais;

lv. Pessoal;

V. Transpatencia;

Vl. Tesouraria;

Vll. Licitag6es e Contratos;

Vl I I . Almoxarifado;

IX.  Patrim6nio;

(busca

•     Permitir  a  parametrizagao  do  sistema  que  o  usuario  tern  interesse  de

utilizar conforme  necessidade do  Controle  lnterno,  com  a  opgao  de  incluir

novos questionarios de acordo com a necessidade do Controlador;

•     Gerar relat6rio de  informagao da  Lei de  Responsabilidade  Fiscal  no  layout

dos demonstrativos publicados pelo Sistema Audesp a saber:

I.   Demonstrativo de Apuragao das Despesas com Pessoal;

11.    Demonstrativo do  Relat6rio de Gestao Fiscal;

Ill.   Demonstrativo de Restos a Pagar;  e

IV.    Demonstrativo de Apuraeao do Cumprimento do Art. 42 da LRF.

•       Gerar relat6rjos:

<--i.---.
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TESOURARIA:

•       Para acompanhamento da ordem cronol6gica de pagamentos;

•       Razao das contas Bancarias;

•       Saldos  Disponiveis  por  Fonte  de  Recursos,  com  possibilidade  de  filtros

por Conta Contabil Audesp e tipo de contas;

•       Relagao  de Adiantamentos  e  responsaveis,  com  posieao  concedido,  em

aberto e baixados ordenando por Empenhos, Credores e periodo;

•       Demonstragao dos saldos e conciliag6es bancarias;

•       Posigao financeira das Fontes de Recurso;

LICITACOES E CONTRATOS:

•       Relat6rios  que  permitam  o acompanhamento e verificagao dos  contratos

(vencimentos,  Resumo e Extrato);

•       Relat6rios que permitam o acompanhamento e verificagao das aquisig6es

por compra direta;

CONTABILIDADE:

•       Despesa Fixada x Despesa Realizada;

•       Demonstrativo da Despesa;

•       Despesa Empenhada Liquidada e paga;

ALMOXARIFADO  E PATRIMONIO:

•     lnventario dos  Estoques que podera ser emitido a qualquer momento para

possiveis   pericias/auditoria   nos   materiais  estocados,   podendo  este  ser

emitido para todos locais de almoxarifado existente ou individualizado;

•    Resumo  Contabil das aquisie6es,  desincorporag6es,  depreciag6es,  ajustes

e reavaliag6es dos bens patrimoniais.

RH:

•    Analiseda Folha de pagamento;

•    Quadro de pessoal;

•    Relat6rio de admiss6es e demiss6es;

•     Relat6rio para analise de obrigag6es tributarias e previdenciarias;
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•     Fichas financeiras;

•    Relat6rio completo e simplificado da Folha de pagamento;

•    Fixagao e pagamento de subsidios dos vereadores;

•    Reajuste de vencimentos dos servidores.

i)    PORTAL DA TRANSPARENCIA

•        A tela  inicial deve conter urn espago editavel  (em  HTML)  para que sejam

inseridas informa?6es diversas que se fizerem necessarias;

•        A  tela  principal  deve  possuir  navegagao  simplificada,  por  interm6dio  de

bot6es,  menus e submenus e/ou abas,  oferecendo ainda a opeao de adicionar

novas  abas,  menus  e  submenus  configuraveis,  para  inclusao  de  documentos

diversos e/ou links externos;

•        De    forma    automatizada,    apresentar    no    Portal    da    Transparencia

informag6es em tempo  real dos sistemas de contabilidade,  compras e folha de

pagamento    referentes    as    Transfetencias,    Despesas,    Restos    a    Pagar,
Licitag6es,  Contratos,  Convenios,  Diarias, Adiantamentos, etc.;

•         Possibilitar  pesquisa  e  filtragem  das  informag6es  citadas  acima  por tipo,

data,  periodo,  etc.  Gerar  URL  especifica  para  resultados dessas  pesquisas  e

filtragens.  Gerar  relat6rios  formatados  para  essas  pesquisas  e filtragens,  que

possam ser impressos ou exportados;

•      Area  restrita,  com  login  e  senha,  para  gerenciamento  das  configurae6es  e

contetldo do Portal da Transpatencia.

j)     SISTEMA ELETR6NICO DE INFORMACAO AO CIDADAO -E-SIC

•         Demonstrar  o  primeiro  acesso  do  visitante,  com  efetivaeao  de  cadastro

utilizando  nome,  CPF e e-mail.  Envio  de  e-mail  para  confirmagao de  cadastro.

Liberagao de acesso ao sistema ap6s confirmagao do e-mail.  Recuperagao de

senha por e-mail;

•Ei
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•         Formulario    para    nova    solicitagao.    Campos    obrigat6rios:    assunto    e

mensagem;

•        Ap6s envio do formulario,  geragao de  ndmero  dnico de  protocolo e envio

de e-mail ao visitante e ao  responsavel,  informando  prazo  limite  para  resposta

(20 dias);

•         Opgao  para  o  responsavel  informar  a  prorrogagao  do  prazo  (10  dias).

Envio de e-mail ao solicitante informando essa prorrogacao;

•         Exibigao    ao    visitante    de    listagem    das    suas    solicitag6es,    com    as

respectivas  movimentae6es  (abertura  do  protocolo;  respostas  intermediarias e

final, com os respectivos arquivos anexos; encerramento de protocolo);

•         Exibigao  ao  responsavel  de  listagem  das  solicitag6es,  com  opg6es  de

pesquisa e de filtragem  por solicitante, data, prazo,  assunto, situagao (recebida

/  em  andamento  /  prorrogada  /  finalizada).   Possibilidade  de  gerar  relat6rios

formatados  para  essas  pesquisas  e filtragens,  que  possam  ser  impressos  ou

exportados;

•         Possibilidade de anexar mdltiplos arquivos no formulario de resposta;

•        Ap6s resposta final e encerramento do protocolo,  gerar relat6rio individual

do atendimento,  para fins de arquivo (conforme modelo a ser providenciado);

•   Cadastro de solicitag6es recebidas de forma presencial ou por e-mail.

M6DULOS    DO   SISTEMA   INTEGRADO    DE   GESTAO

10.    ALMOXARIFADO

10.1.   0 sistema supramencionado devera ter por objeto o gerenciamento de estoque

dos produtos da Administraeao,  de  modo que esteja  interligado  com  o sistema

de Compras e Licitag6es, e disponibilize dados para incorporagao de produtos;

10.2.    Das  Condie6es  de  Parametrizaeao  do  Sistema  -  Possuindo  proeminente

nivel  de  opg6es,  o  sistema  devera  possibilitar que  os  itens em  estoque  sejam

codificados, tendo como nivel minimo a composigao do pr6prio c6digo de itens,

e a forma de sua utilizagao, de maneira que atenda as necessidades de uso da
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Administragao, com maior ou menor grau de especificagao;

10.3.    AUDESP   -   Para   o   pleno   atendimento   das   exigencias   AUDESP   (Auditoria

Eletr6nica  do Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo),  o  sistema  devera

dispor de  recurso especifico  para  classificar os  Grupos de  Produtos  com  suas

respectivas Contas AUDESP, para a emissao do Balancete Mensal;

10.4.    Requisitos  de  Cadastramento  -Devera  permitir,  atrav6s  da  integragao  com

Compras/Licitag6es  a  utilizagao  dos  cadastros  comuns  de  itens  de  estoque

(produtos),  grupos e subgrupos,  centros de custo, fornecedores e localizagao e

posigao de produtos;

10.5.    Controle dos Grupos -0 sistema devera  permitir,  ao cadastrar urn Grupo de

Produto,   a   vinculagao   da   Conta   Contabil   e   Conta   Contabil   de   Movjmento

(AUDESP),  alem  de  possibilitar  identificar se  o  referido  cadastro  e  referente  a

servieo.  Os  grupos  deverao  permitir  a  subdivisao  em  subgrupos  de  produtos,

tendo  como  limite  minimo  para  cadastro  1   (urn)  digito,  e  limite  maximo  para

cadastro 9 (nove) digitos;

10.6.    Controle    dos    Produtos    -    Os    produtos    que    estao    sujeitos    a    sofrer

movimentag6es  de  entrada,  saida,  consulta  de  saldos  fisicos  e  financeiros,

deverao  conter  informag6es,  que  permitam  realizar com  rapidez  qualquer tipo

de procedimento,  tais como:  c6digo de material,  unidade de medida,  descrigao

detalhada,  custo atual,  estoque minimo/ maximo/ medio e atual,  se trata-se de

material ou servigo,  se 6 inventariavel ou patrimoniavel, de modo que possibilite

a   visualizagao   de   todas   estas   informag6es   na   interface   do   sistema   de

Compras/Licitag6es;

10.7.    Dos  Locais  de  Entrega  -0  sistema  devera  possibilitar o  cadastramento  dos

centros  de  custo  para  a  entrega  e  recebimento  dos  materiais  constantes  nas

requisig6es.  E  necessario  ainda,  permitir  informar/editar  se  o  centro  de  Gusto

esta Ativo ou  lnativo;

10.8.    Da  Requjsjeao  de  Materiais  (WEB)  -0  sistema  devera  possibilitar a  cria?ao

de  requisig6es  de  materiais  em  ambiente  Web,  as  informa96es  contidas  nas

requisig6es  devem  alimentar  nosso  banco  de  dados  em  tempo  real.   Como

requisito  fundamental,  as  requisig6es  deverao  possuir  controle  de  seguranga,

permitindo    apenas    que    o    usuario    devidamente    cadastrado    com    suas

respectivas permiss6es possam gera-las.

EE
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10.8.1.Para o funcionamento com  eficacia,  ap6s a criagao da  requisieao  no ambiente

Web,  o  almoxarife  devera  receber  as  informag6es  simultaneamente  em  seu

ambiente  de  trabalho,  para  efetuar  as  devidas  movimentag6es  e  atender  as

solicitag6es dos setores requisitantes;

10.8.2.A  publicagao  em  internet  dos  dados  disponibilizados  pelo  sistema  na  intranet

ficara a cargo de nossa entidade;

10.9.    Das  Condie6es   Para  a  Movimenta9ao  de  Estoque  -  0  sistema  devera

fornecer urn controle de permiss6es dos  usuarios de dois niveis,  classificando-

as   por   almoxarifado   e   por   tipo   de   movimento,   garantindo   assim   melhor

desempenho e dinamicidade dos trabalhos realizados pela Administragao;

10.9.1.Quando   houver   necessidade,   o   sistema   devera   proporcionar   no   ato   da

movimentagao  o  local  de  armazenamento  dos  produtos,  em  niveis  de  local,

sublocal e posigao;

10.9.2.Como controle minimo,  o sistema devera possuir mecanismos que permitam  a

movimentagao de saida do estoque por leitura de c6digos de barra, controle de

lotes   e   emissao   de   nota   de   saida   (esta   dltima  deve   possibilitar  emissao

automatica ap6s o termino do langamento);

10.9.3.Na  movimentagao  de  entrada  de  estoque,  em  interface  com  o  sistema  de

Compras/Licitag6es,   o   sistema   de  Almoxarifado   devera   importar  todas   as

informag6es (produtos/itens, quantidades e valores unitarios e totais) referentes

a  movimentagao  desejada  constantes  no  Pedido  de  Compra/Autorizagao  de

Fornecimento.  Devera,  ainda,  permitir  recebimentos  parciais  dos  pedidos  de

compras;

10.9.4.Permitir na entrada de materiais  no estoque, que seja inclusa a digitalizagao da

nota fiscal, ou ainda, a chave da nota para posterior consulta;

10.9.5.Se o usuario cometer qualquer erro na movimentagao,  o sistema devera dispor

de  recurso  que  permita  o  estorno  da  movimentagao  que  foi  efetuada  com

qualquer tipo de erro;

10.9.6.Possuir rotina de auditoria  contabil,  validando  os  lan?amentos do almoxarifado

com  os  contabeis e fazendo  o  apontamento das  diferengas  para  ajuste  antes

do  fechamento   mensal,   e   ainda,   servindo   para   base   em   possiveis   notas

explicativas;

10.9.7.Permitir a  realizagao do cadastro do fechamento mensal da movimentagao por
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almoxarifado,    bloqueando   qualquer   tipo

dentro do mss fechado.

de   movimentagao   e   manutengao

10.10.Das   Condig6es   Para   Movimentaeao   de   Consumo   Direto   -Dada   a

importancia da contabilizagao dos valores de entrada e saida, o sistema devera

permitir  o  registro  das  movimentag6es  que  nao  tiveram  circulagao  fisica  no

estoque do Almoxarifado;

10.10.1. 0 sistema devera  possuir ferramenta  que  permita  estornar movimentagao de

Consumo  Direto efetuada  com  erro,  de  modo  que  reflita  automaticamente  nos

relat6rios financeiros do sistema.

10.11. Consulta  dos  Produtos  -Deverao  ser  permitidos  no  minimo  os  seguintes

tipos de consultas:

10.11.1.Consulta  a  Estoque  -0  sistema  devera  permitir  a  visualizagao  de  todo  o

hist6rico   de   movimentagao   dos   produtos,   de   maneira   sint6tica,   separando

quando  necessario  por  almoxarifado,  mostrando  o  Gusto  m6dio  por  periodo,

valor  financeiro   das   saidas,   tendo   como   base   a   informagao   por  exercicio

financeiro, e a apresentagao acumulada por mss;

10.11.2.Consulta  a  Lotes  de  Materiais  -0  sistema  devefa  possuir  como  filtros

minimos  as  pesquisas  por  produto,  por  lote  e  por  vencimento,  permitindo  a

consulta com as informag6es desejadas;

10.11.3. Consulta a Estoque por Localizaeao -Ao fornecer o c6digo de produto e o

Almoxarifado,   o   sistema   devera   exibir   respectivamente   a   localizagao   e   a

quantidade em estoque do produto;
10.11.4.Consulta  a  Conta  Corrente  -0  sistema  devera  proporcionar a  geragao  de

consulta  que  demons{re  todo  o  hist6rico de  movimentagao  de  urn  produto,  de

acordo com o periodo desejado, identificando todas as entradas, saidas e saldo

remanescente, com ordenagao cronol6gica dos movimentos;

10.11.5.Consulta a  Demanda Reprimida -0 sistema devera permitir o apontamento

de  todos  os  itens  que  tiveram  atendimento  parcial,  agrupando  por  produto,  e

fornecendo  tambem  o  estoque  no  momento  da  consulta  e  a  quantidade  a

atender;

10.11.6.Consulta   de   Entregas   -Emitir   relat6rio   de   controle   de   recebimento   de

materiais,   com  opg6es  de  filtrar  recebimentos  em  atraso,  entregues  e  nao

entregues,  e  recebimentos  no  prazo,  entregues  e  nao  entregues,  exibindo  no
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relat6rio  fornecedor,  ordem  de  empenho,  data  da  ordem  deempenho,  data

prevista  do  recebimento,  data  do  recebimento  e  dias  de  atraso  quando  for  o

Caso;

10.11.7.Consulta  a   ltens  em   Ease  de  Aquisieao   -  0  sistema  devera  fornecer

consulta  com  o  fi]tro  de  periodo,  para  itens  que  foram  comprados/adquiridos,

demonstrando as quantidades recebidas dos itens;

10.11.8.Consulta   a   Items   Sem   Movimentaeao   -   0   sistema   devera   possibilitar

consulta  de  itens  que  nao  tiveram  qualquer  tipo  de  movimenta?ao  durante  o

periodo informado;

10.11.9. Consulta a Variagao do Estoque -0 sistema devera fornecer a geragao de

consulta  que  demonstre  os  produtos  que  se  encontram  em  ponto  de  pedido,

exibindo as quantidades acima do estoque maximo, medio e minimo;

10.11.10.  Consulta   a   entrada   de   materiais   por  municipio   -   Emitir   relat6rio  de

entrada  de  materiais  em  estoque  adquiridos  por  municipio,  constando  valor

total   por  fornecedor   mss   a   mss,   municipio   sede   do   fornecedor,   visando

gerenciar as compras efetuadas dentro e fora do municipio.

10.12. Condig6es Minimas dos Relat6rios

10.12.1.    0 sistema devera proporcionar,  no minimo, os relat6rios:

a)         Relat6rios cadastrais  (possibilitando a geragao de todos os dados cadastrais

do  sistema,  tais  como  centros  de  custo,  fornecedores,   grupos  e  subgrupos  de

produtos e etc);

b)         Relat6rio de  produtos (podendo ser gerado de maneira sintetica "com  c6digo

e descrigao",  bern como analitico);

c)         Catalogo de produtos;

d)         Etiquetas com c6digos de barras;

e)          Balancetes Mensais (sinteticos e analiticos);

i)          Balancetes Mensajs AUDESP (sinteticos e analiticos;

g)         Estoquesde produtos, porestoques maximos eminimos;

h)         Movimentaeao por conta corrente (conta corrente do produto);

i)           Movimentagao de itens por fornecedor/documento;

j)           Media de consumo e media de consumo simplificada;

k)         Movimentagao de estoque;

I)           Movimentagao por centro de custo;

-EljE
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in)        Relat6rjo de pedidosentregues;

n)         Saidas por data e por requisigao.

10.13.    Manuten€ao dos sistemas

10.13.1. Como requisitos minimos a manutengao deve conter as seguintes opg6es:

a)         Alteragao de senha de acesso do usuario;

b)         C6pia de seguranea (Backup) completa do banco de dadosdosistema;

c)         Restauragao completa da c6pia de seguranga;

d)         Permitir a  visualiza?ao  de  todos  os  ajustes  e  implementag6es  realizadas  no

sistema   a   cada   versao   liberada,   permitindo   ainda,   a   impressao   por   periodo

selecionado.

e)         Possuir   o   controle   das   tarefas   executadas   pelos   usuarios   do   sistema,

permitindo   coletar   informagao   de   urn   dnico   usuario   ou   de   varios,   filtrando   por

periodo, palavra chave e tipo de operagao.

11.    COMPRAS. LICITAC6ES E GESTAO DE CONTRATOS

11.1.   Devera    proporcionar   gerenciamento    completo    dos    dados    referentes    as

Licitag6es e Contratos. Devefa estar preparado para atender toda legislagao que

norteie   as   atividades   relacionadas   ao   sistema,   estando   em   condie6es   de

adaptagao  imediata  quando  da  decisao,  pela  Camara  Municipal  de  Jacarei,  da

aplicagao   da   Lei   n°   14.133/21   (Nova   Lei   de   licitag6es)   e  possiveis   normas

correlatas   que   possam   surgir,   devendo  ate   Ia,   respeitar  a   legislagao   ainda

vigente,   qual   seja   a   Lei   n°   8.666/93,   10.520/2002,   123/2006,   147/2014.   0

sistema  de  gestao  m6dulo  de  compra,  licitag6es  e  gestao  de  contratos  devera

estar  sempre  atualizado  as  legislag6es  vigentes  e,   sobretudo  as   Normas  e

Resolue6es do TCESP, para pleno atendimento de todas as exigencias da Fase

lv  AUDESP  do  Tribunal   de   Contas  do   Estado   de   Sao   Paulo.   E   de   suma

importancia   que   o   sistema   possibilite   a   integragao   com   os   m6dulos   de

Contabilidade, Almoxarifado e Patrim6nio.

11.2.    Requisitos Minimos de parametrizagao

11.2.1.   Devera  possibilitar que os  itens e os servigos a  serem  cadastrados  possuam

codificagao,  atendendo  os  niveis  de  composigao  necessarios,  de  modo  que

seja  possivel  atribuir classificagao  de  acordo com  o  elemento e  sub-elemento
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em   total   conformidade   com   a   Contabilidade,   auxiliando   na confecgao   do

empenho e evitando qualquer tipo de classificagao manual.

11.2.2.Deve   possuir   integragao   com   o   m6dulo   de   contabilidade   para   bloquear  a

geragao  de  uma  ordem  de empenho  com  data  anterior a  tlltima  data  utilizada

para  empenho,  nao  permitindo  desta  forma,  perder  a  ordem  cronol6gica  dos

langamentos;

11.3.    Condie6es de cadastramento

11.4.    0 sistema devera possuir os seguintes cadastros:

11.4.1.Grupos de Produtos: devera permitir que os grupos sejam cadastrados com a

devida   vinculagao    contabil,    permitindo   o    uso    comum    do    cadastro    pelo

Almoxarifado;  Subgrupos de Produtos: devera permitir que os subgrupos sejam

cadastrados  com  a  devida  vinculagao  contabil,  permitindo  o  uso  comum  do

cadastro  pelo  Almoxarifado;  Centros  de  Custo:  devera  possuir  cadastro  dos

centros de custo da Administragao para a vinculagao das informag6es, em seus

devidos processos licitat6rios;

11.4.2.   Produtos    e    Servieos:     devera    permitir    o    cadastramento    dos     itens

necessarios,  permitindo  a  distingao  entre  produtos  e  servigos,  de  modo  que

seja possivel aproveitar o mesmo cadastro no sistema de Almoxarifado;

11.4.3.   6rgao: devera permitir o cadastramento dos 6rgaos necessarios;

11.4.4.   Unidade Oreamenfaria:  devera permitir o cadastramento de toda e qualquer

unidade    orgamentaria    necessaria,    e    quando    houver    integragao    com    a

contabilidade,  permitir a importagao dos dados;

11.4.5.   Fichas Confabeis:  devera  permitir o cadastramento das fichas contabeis,  de

modo  que  a  cada  novo  exercicio  haja  a  possibilidade  de  cadastrar  as  novas

fichas,  e quando  houver integragao com  a contabilidade,  permitir a  importagao

das fichas;

11.4.6.   Comissao  de  Licitagao:  devera  permitir o  cadastro  de todos  os  integrantes

de  comissao  de  licitagao,  com  a  possibilidade  de  informar  se  o  mesmo  esta
"ativo"  ou  nao,  para  vinculagao  posterior a  devida  comissao  de  licitagao.  Esta

tlltima, devera ter em seu cadastro inicio e fim de vigencia;

11.4.7.Responsaveis:   devera   permitir   o   cadastro   de   responsaveis,   que   terao

vinculagao com as medig6es de servieos em tela especifica do sistema;

11.4.8. Destinafarios: devera permitir o cadastro de destinatarios;
`-.-`  -` `

Ei=Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12   327-901   -Tel
Site:   www,   iacarei.sp  leg.br

( 12)3 95 5-2286/2221



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 37/98
11.4.9. Prjoridades: devera permitir o cadastro das prioridades de compras,  podendo

definir o tipo de prioridade em dias ou em horas;

11.4.10. Status:  Permitir o cadastro de status para controle da solicitagao de compras

e servigos.

11.5.      Cadastro  de  Fornecedores  -0  sistema  devera  proporcionar o  cadastro de

fornecedores, com os seguintes recursos:

11.5.1.   Devera  ter a  possibilidade  de  integragao  com  Contabilidade,  Almoxarifado  e

Patrim6nio,  de  modo  que  o  fornecedor  que  for  cadastrado   no  sistema  de

Compras, seja tambem cadastrado nos outros sistemas mencionados;

11.5.2. Devera proporcionar o cadastro dos s6cios da empresa, com opgao de habilita-

Io para assinatura de contratos;

11.5.3.   Devera atender a lnstrugao Normativa/MARE n° 5, de 21/07/1995;

11.5.4.   Devera    possibilitar   a   vinculagao    dos    respectivos    grupos,    subgrupos   e

produtos, aos quais, os fornecedores estao aptos a fornecer ao Contratante;
11.5.5.   Devera  permitir  a  emissao  de  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC),  de

modo  que  conste  no  referido  Certificado  todos  os  documentos  necessarios

para sua certificagao, com os devidos periodos de validade, alertando o usuario

do  sistema  quando  urn fornecedor possuir documentagao  vencida.  0  sistema

devera dispor tambem de recurso que possibilite a digitalizagao de documentos

entregues pelos fornecedores a Administragao;

11.5.6.Devera  permitir o cadastro dos fornecedores com  a exportagao  de  planilha de

cadastro,  atrav6s  da  internet  (WEB  -  ou  qualquer  meio  magnetico),  a  qual  o

fornecedor interessado em ter seu registro na entidade o preencha e envia para

a instituigao que importa e efetua o registro automaticamente.

11.6.   Modalidades   de    Licitae6es   -   0   sistema   devera   contemplar   todas   as

modalidades de compras,  as quais  contem  na  Lei  8.666  de  1993,  obedecendo

os   limites   minimos  e  maximos  de   cada   modalidade,   bern  como  o   Pregao

Presencial disciplinado pela Lei  10.520 de 2002 e apto a processar os dados de

acordo com a Lei  n° 14.133/2021.

11.7.    Requisieao    de    Compras    -   sistema    devera    possibilitar    a    geragao    de

requisig6es    de    compras    com    possibilidade    de    vinculagao    a    qualquer

procedimento licitat6rio ou procedimento de compra,  de modo que a vinculaeao

preserve  todas  as  informag6es  contidas  na  requisigao,  evitando  a  redigitagao
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na emissao dos pedidos de compras/ autorizag6es de fornecimento;

11.8.       Possuir   validaeao   ao   gravar   a   requisigao   de   compras,   verificando   se   a

categoria    do    material    vinculado,    esta    compativel    a    estrutura    contabil

selecionada;

11.9.       Possuir   validagao   ao   vincular   urn   material   ou   servigo   na   solicitagao   de

compras e servigos ou no pedido de empenho,  alertando o usuario se o mesmo

ja faz parfe de urn registro de pregos ou de uma licitagao;

11.10.    Devera   permitir  consulta   simplificada   de   requisig6es,   tendo   como  filtro   as

opg6es   por  produto,   processo,   ou   unidade   oreamentaria,   permitindo  ainda,

informar o periodo referente a consulta;

11.11.    Ao  cadastrar  urn  processo  e  indicar  a  respectiva  requisigao,  neste  campo,

devera constar se ha uma cotaeao vinculada (apresentar o n° da cotagao e a

data).

11.12.    Requisieao de compras nawEB

11.12.1.0   sistema  devera  disponibilizar  urn  meio  de  elaborar  requisig6es  onde  o

usuario,  previamente cadastrado,  possa acessar e gerar as requisig6es de seu

respectivo setor;

11.12.2.Ap6s   a   elaboragao,   a   referida   requisigao   devera   estar   disponivel   para

vinculagao,    em    tempo    real,     aos    devidos    processos    de    compras    e

procedimentos licitat6rios.

11.13. Cotaeao de Preeos

11.13.1.0  sistema  devera  dispor  de  rotina  que  permita  a  abertura  de  cotagao  de

pregos,    com   a   possibilidade   de   vincular   as   requisig6es   de   compras   ja

elaboradas,  quantos  fornecedores  forem  necessarios  para  emissao  da  Carta

Proposta  de  Cotagao.  Ao  selecionar  o  Fornecedor,  o  sistema  devera  contar

com   o   recurso  de  ter  o  cadastro  de  fornecedor/produtos  com  os  tipos  de

produtos  que  cada  fornecedor  pode  oferecer,  podendo  selecionar  por  grupo,
itens ou todos;

11.13.2.Ap6s  a  escolha  dos  fornecedores,  o  sistema  devera  dispor  de  emissao  de

Carta   Proposta  de  Licitaeao,   com  os  dados  cadastrais  dos  escolhidos.   Se

necessario,   o  sistema  devera  proporcionar  a  exportagao  e  importagao  das

propostas comerciais atrav6s de arquivo digital,  de  modo que evite a digita9ao

dos  valores  por  parte  do  operador do  sistema,  do  contrario,  devera  permitir a
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digitagao manual pelo pr6prio operador do Sjstema;

11.13.3.Ap6s  a  recepgao  ou  digitagao  das  propostas,  o  sistema  devera  dispor  de

Mapa Demonstrativo que possa expor todos os dados financeiros referentes as

propostas.  Constatados os valores das propostas,  o sistema devera possibilitar

a vinculagao da cotagao de pregos a qualquer uma das modalidades previstas

no  art.  22  da  Lei  8.666/1993,  ou  ao  Pregao  Presencial  disciplinado  pela  Lei

10.520/2002, e apto a processar os dados de acordo com a Lei n° 14.133/2021 ;

11.13.4. Nas hip6teses previstas nos arts. 24 e 25 da Lei 8.666/1993, o sistema devera

possibilitar, ap6s a recep?ao ou digitagao das propostas,  o julgamento imediato

das  propostas  pelo  operador  do  Sistema,  e  apto  a  processar  os  dados  de

acordo com a  Lei n°  14.133/2021 ;

11.13.5.0   sistema   devera   fazer  toda   verificagao   referente   as   alterag6es   da   Lei

Complementar 147/2014.

11.14.    Dispensa   ou    Compra    Direta   e    lnexigibilidade   -   0   sistema   devera

possibilitar a emissao dos pedidos de compras/autorizag6es de fornecimento,  a

favor  de  fornecedores  cadastrados,   utilizando  o  banco  de  dados  dos  itens

cadastrados,    permitindo    major    controle    nas    licitag6es    dispensadas    ou

dispensaveis,   de   modo   que   atenda   as   exigencias   referentes   aos   valores

impostos  pela  Lei  8.666/1993,  e  apto  a  processar os  dados  de  acordo  com  a

Lei  n°  14.133/2021.

11.15.    Modalidade  Convite  -0  sistema  devera  permitir  que  o  processo  licitat6rio

para  abertura  de  Carta  Convite  se  inicie  com  a  vinculagao  da  requisigao  de

compras,  ou  com  a  vinculagao  da  cotagao  de  pregos  previamente  elaborada,

contendo tambem,  solicitagao de saldo para a contabilidade e autorizagao para

abertura de licitagao;

11.15.1. Possuir  hiperlink  de  acesso  a  Lei  de  Licitag6es,  e  consulta  de  Fornecedores

Apenados, tanto em ambito Estadual quanto Federal;

11.15.2. 0 sistema devera permitir a vinculagao da Comissao de Licitagao competente

que participafa do julgamento do certame licitat6rjo;

11.15.3.A  vinculagao  da  devida  requisigao  ou  cotagao  de  pregos,  devera  impedir  a

redigitagao de todos os itens que integram o procedimento;

11.15.4.Como  se  trata  de  modalidade  licitat6ria  com  limite  de  R$  80.000,00  (oitenta

mil   reais),   o   sistema  devera   contemplar  o   disposto   na   Lei   Complementar   #C
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147/2014 referente a exclusividade para empresas de pequeno porte;

11.15.5.0   sistema   s6   podera   permitir  a   vinculagao   de  fornecedores   previamente

cadastrados por esta Administragao;

11.15.6. Permitir  informar  penalizaeao  para  o  fornecedor,  definindo  se  o  mesmo  sera

apenas  alertado  sobre  a  penalizagao  ou  se  o  mesmo  sera  bloqueado  para

qualquer tipo de compra;

11.15.7.Possuir  controle  de  Fornecedores  apenados,  de  forma  que  seja  permitido

identificar ao incluir urn fornecedor no certame se o mesmo possui penalidades

aplicadas e ainda permitir o controle do prazo da penalidade a ele atribuida;

11.15.8. Como decorrencia do processo,  o sistema devera emitir a Carta Convite para

preenchimento   da   proposta   do   licitante   com   seus   dados   cadastrais,   se
necessario,  o  sistema  devera  gerar  arquivo  digital  que  permita  a  exportagao

dos itens, e importagao dos valores digitados pelo licitante;

11.15.9.Ap6s a abertura das propostas e nao havendo manifestagao dos participantes

em   interpor  recursos,   o   sistema   devera   permitir  a   emissao   do  Termo   de

Rentlncia.  Ap6s  a  recepgao  das  propostas  e  a  digitagao  ou  importagao  dos

valores,  o  sistema  devera  possibilitar  a  emissao  dos  mapas  demonstrativos

sint6tico,   analitico   por   item   e   comparativo,   pre-selecionando   os   menores

Pre90S;

11.15.10. Caso haja interposigao de recursos contra a licitagao em questao,  o sistema

devera  propiciar o  registro  do  recurso  e  se  havendo  ainda  a  necessidade  de

desclassificagao    de    algum    fornecedor,    o    sistema    devera    possibilitar    a

realizaeao  do  ato,  de  forma  que  possibilite  a  devida  justificagao  dos  motivos

pelos  quais  levaram  a  desclassificagao,  impossibilitando  a  escolha  do  mesmo

como vencedor do certame;

11.15.11. Ap6s  o julgamento  das  propostas  recebidas  pela  Administragao,  o  sistema

devera  permitir  a  emissao  do  parecer  da  comissao  de  licitaeao,  emissao  da

Adjudicaeao  e  Homologagao,  e  capa  de  processo  de  licitagao  com  os  dados

pertinentes a ela.  Por fim,  devera  permitira tamb6m,  a emissao do(s)  pedido(s)

de compra(s)/autorizag6es de fornecimento,  com os respectivos itens e valores

processados no julgamento da licita?ao;

11.15.12. Permitir ao emitir urn pedido global, que o mesmo seja gerado apenas com a

quantidade/valor   do   exercicio   orgamentario,   sem   onerar   dotagao   indevida,
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ficando o saldo disponivel para nova ordem posterior.

11.16.    Tomada de pregos e concorrencia ptlblica

11.16.1.    Devera  permitir o  preparo do  certame em  conformidade com  a  Lei  8.666 de

1993,   inclusive   com   o   resumo   para   a   publicagao   com   emissao   do   edital,

contendo as  informag6es  mfnimas  relacionadas ao procedimento  para  mural  e

respectivos  recibos.  Partindo das  requisig6es  de  compras  ou  das  cotag6es  de

preeos,   o   sistema   devera   carregar   todos   os   itens   previamente   digitados,

evitando  redigitagao,  e  apto  a  processar  os  dados  de  acordo  com  a  Lei  n°

14.133/2021 ;

11.16.2.   0  sistema  s6  podefa  permitir  a  vinculaeao  de  fornecedores  previamente

cadastrados por esta Administragao.  0 sistema devera permitir a vinculagao da

Comissao  de  Licitagao  competente  que  parficipara  do julgamento  do  certame

licj[at6rio;

11,16.3.   A exemplo dos  convites,  ap6s  a  recepgao das  propostas,  o sistema  devera

possibilitar a emissao dos  mapas  demonstrativos  sinteticos,  analfticos  por item

e comparativos, com pr6-selegao por menor prego total e por itens;

11.16.4.   Se  houver  necessidade,   o  sistema  devera  permitir  a  desclassificagao  de

itens especificos  para qualquer fornecedor,  ou,  ate  mesmo,  a  desclassificagao

de urn ou  mais fornecedores,  de modo que possibilite justificar todo e qualquer

motivo que leve a Comissao de Licitagao a tomar essa decisao;

11.16.5.   Ap6s  o julgamento  das  propostas  recebidas  pela Administragao,  o  sistema

devera  permitir  a  emissao  do  parecer  da  comissao  de  licitagao,  emissao  da

Adjudicagao  e  Homologagao,  e  capa  de  processo  de  licitagao  com  os  dados

pertinentes  a  ela.  Por fim,  devera  permitir tambem,  a  emissao  do(s)  pedido(s)

de compra(s)/autorizag6es de fornecimento,  com os  respectivos  itens e valores

processados no julgamento da licitaeao;

11.16.6.    Permitir informar penalizagao para o fornecedor,  definindo se o mesmo sera

apenas  alertado  sobre  a  penalizagao  ou  se  o  mesmo  sera  bloqueado  para

qualquer tipo de compra;

11.16.7.    Possuir  controle  de  Fornecedores  apenados,  de  forma  que  seja  permitido

identificar ao incluir urn fornecedor no certame se o mesmo possui penalidades

aplicadas e ainda permitir o controle do prazo da penalidade a ele atribuida;

11.16.8.    Em  se tratando das  modalidades de Tomada  de  Pregos  ou  Concorrencia  o
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sistema devera gerar as atas de cada sessao, buscando os dados ja langados

no   sistema   das   empresas   inicialmente   cadastradas   no   dia   da   sessao   de

abertura;

11.16.9.   Ap6s  cada  sessao,  o  sistema  devera  permitir  a  emissao  do  relat6rio  das

ocortencias;

11.16.10. 0 sistema devera bloquear a anotagao de prazos de abertura dos envelopes

seguintes  em   feriados  e/ou   fora   dos   prazos   legais   (lei   8.666/93   e   apto   a

processar os dados de acordo com a Lei n° 14.133/2021 );

11.16.11.Todo  o  sistema  devera  ter  urn  campo  especifico  de  "OBSERVAeoES",

permitindo que a Comissao de  Licitagao fa?a as anotag6es das  intercorrencias

ocorridas durante as sess6es;

11.16.12. Permitir ao emitir urn pedido global,  que o mesmo seja gerado apenas com a

quantidade/valor   do   exercicio   orgamentario,   sem   onerar   dotagao   indevida,

ficando o saldo disponivel para nova ordem posterior.

11.17.       Aditamentos

11.17.1.    0  sistema devera  permitir a  realizagao da  rotina de Aditamento,  nas formas

por  prazo,   quantidade  e  valor,   como  disciplina   a   Lei   8.666/1993,   e  apto  a

processar os dados de acordo com a Lei n° 14.133/2021 ;

11.17.2.   0 sistema devera estar integrado a contabilidade nao permitindo que sejam

gerados   aditamentos   de   valores   sem   saldo   de   empenho,   bloqueando   a
opera?ao e informando a inexistencia de saldo no contrato;

11.17.3.    Permitir a suplementagao de verba no mesmo contrato;

11.17.4.   Para   os  aditamentos  de   prazos  contratuais,   o  sistema  devera  adotar  a

nomenclatura "aditamento de prazo" ou "prorrogagao".

11.18.      Controle de Registro de pregos

11.18.1.   0  sistema  devera  fornecer  gerenciamento  de  Ata  de  Registro  de  Pregos,

com filtros por ntlmero e ano de Ata,  por ndmero e ano de licitagao,  e tamb6m,

consulta por produto atrav6s de seu c6digo de cadastro no sistema.  0 sistema

devera   ainda,   permitir  emissao  de   relat6rio  que  contenha  todos   os  dados

referentes a Ata de Registro de Pregos, tais como: dados da licitagao a qual ele

esta  vinculada,   dados  do  fornecedor  vinculado  a  ata,   e  todos  os  produtos

pertinentes a ela;

11.18.2.    Possuir  relat6rio  das  solicitae6es  de  registro  de  pregos  sem  autorizagao  do
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gestor das divis6es administratjvas;

11.18.3.    Possuir  bloqueio  da  movimentagao  do  registro  de  pregos,  nao  permitindo  a

emissao de solicitag6es e ordens de empenho para o registro bloqueado;

11.18.4.    Possuir   bloqueio   por   licitante   do   registro   de   pregos,   nao   permitindo   a

emissao de solicitag6es e ordens de empenho para o licitante bloqueado;

11.18.5.   Para  os  Registros  de  Preeos,   permitir  o  cadastro  do contrato,   bern

como da Ata de Registro de Pregos.

11.19.       PREGAO (Formato presencial)

11.19.1.   0  sistema  devera  criar  a  licitagao  a  partir  das  requisig6es  de  compras  ou

cotagao   de   pregos,   de   modo   que   transporte   todos   os   i{ens   previamente

relacionados no sistema;

11.19.2.   Nos   casos   em   que   houver   necessidade,   o   sistema   devera   permitir   a

cotizagao de  materiais/bens de  natureza divisivel,  contemplando o disposto  na

Lei Complementar 147/2014;

11.19.3.   0  sistema  devera  permitir  a  vinculagao  da   Comissao  de   Licitagao,   com

possibilidade   de   informar   a   cada   membro   da   comissao,   sua   respectiva

atribuigao  no  Pregao  Presencial.  0  sistema  devera  possibilitar  a  emissao  de

Edital para fixagao em mural desta Administragao;

11.19.4.   0  sistema devera emitir arquivo digital  com  a exportaeao de todos os  itens,

com  suas  respectivas  quantidades,  para  preenchimento  pfevio  dos  licitantes.

No dia da sessao, o sistema devera fazer a imporfagao das propostas digitadas

pelos fornecedores;
111.19.5.    Permitir  o  cadastro  do  checklist  de  documentos  ao  fazer o  credenciamento

do fornecedor na licitagao;

11.19.6.   Ap6s a digitagao ou  importagao das propostas,  o sistema devera apresentar

a   pre-   classificagao   com   possibilidade   de   habilitar  os  fornecedores,   tantos

quantos  necessarios,  que tiverem  proposta  ate  10%  (dez por cento)  maior em

relaeao a melhor proposta, contemplando disposto na Lei  10.520/2002;

11.19.7.   Ap6s    a    pie-classificagao    (utilizar    credenciamento),    o    sistema    devera

possibilitar   a   informagao   de   intervalo   de   lances   que   sera   definido   pelo

Pregoeiro,   de   modo   que   impega   qualquer   lance   com   intervalo   menor  em

relagao ao ja atribuido;

11.19.8.    Durante   a   etapa   de   lances,   o   sistema   devera   possibilitar  o   declinio   do
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licitante,  de  modo  que  apresente  mensagem  de  alerta  para confirmaeao  do

operador do sistema.  Devera  permitir tambem,  opg6es  para desertar itens que

por algum motivo nao possam ser Adjudicados ou Homologados;

11.19.9.    0  sistema  devera  contemplar a  Lei  Complementar  123/2006,  que  disciplina

o empate t6cnico entre licitantes de pequeno porte, e licitantes de grande porte,

dando  preferencia aos licitantes que a  lei contempla.  Devera ainda,  apresentar

em destaque todos os licitantes contemplados por este dispositivo legal;

11.19.10. Possuir meios de identificagao do direito de preferencia,  conforme a  LC  123,

permitindo a  inclusao de  nova oferta do  licitante  ME/EPP,  a fim  adjudicagao do

item;

11.19.11. 0  sistema  devera  proporcionar  negociagao  entre  esta  Administragao  e  o

licitante, ou os licitantes vencedores do certame licitat6rio;

11.19.12.Se    houver    necessidade    de    desclassificar    o    licitante    provisoriamente

classificado  em   primeiro,   o   sistema  devera   possibilitar  justificar  os   motivos

pelos  quais  o  licitante  fora  desclassificado,  e,   automaticamente,  trazer  o  2°

(segundo) colocado para negociagao.  0 sistema devera dispor de recurso que

permita  registrar  em  Ata  de  Sessao  Ptlblica,  toda  e  qualquer  ocortencia  que

aconteceu no certame licitat6rio;

11.19.13.0   sistema  devera   proporcionar  emissao   automatica  da   "Ata   de  Sessao

Pdblica",   de   modo   que   conste   na   ata,   todas   as   ocorrencias   da   sessao,

inclusive,   com   a   opgao   de   formatagao   de   Ata   onde   houve   inten?ao   de

interposigao de recurso administrativo;

11.19.14.0      sistema      devera      proporcionar      a      emissao      dos      pedidos      de

compras/autorizag6es      de      fornecimento,      para      futuros      controles      da

Administragao;

11.19.15. Permitir ao emitir urn pedido global.  que o mesmo se_ia qerado apenas com a

quantidade/valor   do   exercicio   orgamentario,   sem   onerar  dotaeao   indevida_I

ficando o saldo disponivel para nova ordem posterior;

11.19.16.0   sistema   devera   permitir  a   devida   vinculagao   da   licitagao   as  Atas   de

Registro de Pregos e Contratos;

11.19.17. 0 sistema devera permitir o ajuste de centavos (arredondamento),  mediante

preenchimento de urn campo de justificativa, para os pedidos em que houver tal

necessidade,   como   por   exemplo,   nos   pedidos   de   combustivel,   onde   ha
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aplicagao  de  percentual  de  desconto  e  o  valor final sempre  requer  urn  ajuste

minimo de valor;

11.19.18.Possibilidade     de     emissao     de     pedidos     a     partir     da     indicagao     de

quantidade ou valor.   Atualmente,   alguns   pedidos   nao   podem   ser   emitidos

indicando    diretamente    o    valor,    como    no    caso    do    combustivel,    onde,

obrigatoriamente devemos indicar a quantidade e o sistema faz o calculo para o

valor (sempre com necessidades de ajuste).

11.20.       PREGAO (Formato Eletr6nico)

11.20.1.   0   sistema   devera   permitir  que   preg6es   eletr6nicos   realizados   em   sites

oficiais, sejam registrados sem qualquer prejuizo de informag6es;

11.20.2.   0  sistema  devefa  permitir  a  vinculagao  da  Comissao  de  Licitagao,   com

possibilidade   de   informar   a   cada   membro   da   comissao,   sua   respectiva

atribuigao  no  Pregao  Eletr6nico.  0  sistema  devera  permitir  a  cotizaeao  dos

itens (cota principal e cota reserva), da licitagao,  para contemplar o disposto na

Lei  147/2014;

11.20.3.   Ao  registrar os fornecedores e  itens que foram  homologados  na Ata  Oficial,

o  sistema  devera  permitir  a  vinculagao  da  licitagao  as  Atas  de  Registros  de

Pregos e Contratos pertinentes a Administragao;

11.20.4.   0  sistema  devera  permitir a  geragao  dos  pedidos  de  compras/autorizag6es

de  fornecimento  pela  Administragao,   para  o  devido  gerenciamento  de  suas

informae6es.

11.21.      Gerenciamento  dos  lnstrumentos  Contratuais  -0  sistema  de  compras

devera  tambem  gerenciar os  contratos  e  permitir e  disponibilizar  os  seguintes

dados:

11.21.1.           Cadastro dos contratos:

a)        Ndmero/ano do contrato;

b)        Data de Assinatura;

c)        Objeto do contrato;

d)        Razao social da empresa contratada;

e)        Genero contratual;

i)         Situagao do contrato;

g)         Iniciodavigencia;

h)        Data de vencimento;
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i)          Ntlmero do processo;

j)          Valor total do contrato;

k)         ldentificar a modalidade que deu origem ao contrato;

I)          ldentificar o ndmero dos pedidos de compras oriundos do contrato;

in)       -[dentificar a dotagao orgamentaria utilizada no contrato; e

n)        ldentificar   os   pagamentos   ja   efetuados   no   contrato.    Do   prazo   vigencia

contratual:

o)        Identificar prazo previsto para a vigencia do contrato;

p)        Data de assinatura docontrato;

q)        Data de inicio do prazo devigencia do contrato (no caso dos contratos quetem

inicio de vigencia a partir da data da sua assinatura); e

r)         Data de inicio do prazo devigencia do contrato (no caso dos contratos quetem

inicio  de  vigencia  somente  a  partir  da  data  da  expedigao  da  ordem  de  servigo

expedida pe[o administrador);

11.21.2.   Do valor do contrato:

a)       ldentificarvalortotal contratado; e

b)       ldentificar  valor  mensal   contratado   (no  caso  de  contrato  de   prestagao   de

servigos com valor mensal fixo);

11.21.3.    Da alteragao contratual:

a)       Ntlmero da licitagao a ser editada;  Finalidade do aditamento; e

b)       Valordoaditamento;

11.21.4.   Dos relat6rios dos contratos:

a)       Relat6rio geral de contratos;

b)       Roldoscontratos;

c)       Pagamentos efetuados no periodo;

d)       Contratos por situagao Analise de vencimentos; e

e)       Contratos porfornecedor.

11.22.      FaselvAUDESP

11.22.1.  0    sistema    devera    atender    as    exigencias    da    Fase    lv    AUDESP,

regulamentada  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo,  estando

sujeito a atender as alterag6es disciplinadas pelo TCE-SP;

11.22.2.  0 sistema devera permitir as importae6es das informag6es das licitag6es e

contratos ja realizados pelo pr6prio sistema, de modo que evite a redigitagao
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dos      itens     e      informae6es      previamente      informadas

procedimentos;

nos      devidos

11.22.3.  Ao   selecionar   a   modalidade,   o   sistema   devera   impor   ao   usuario   o

preenchimento de todas as informag6es inerentes a aquela modalidade;

11.22.4.  Ao finalizar o  preenchimento das  informag6es,  o sistema  devera  dispor de

recurso  para  geragao  de  arquivo,  compativel  com  o  Coletor  de  Dados  do

Tribunal    de    Contas    do    Estado    de    Sao    Paulo,    para    transporte    e

armazenamento  das  informae6es  no  TCE-SP.  0  sistema  devera  dispor de

recurso   que   permita   o   gerenciamento   das   informag6es   que   ja   foram

enviadas para o TCE-SP;

11.22.5.  Atraves  da  integragao  com  a  Contabilidade,   o  sistema  devera  importar

todas  as  informag6es  pertinentes  a  ele,  atendendo  as  especificag6es  da

Fase lv AUDESP.  Possuir rotina para geragao dos Arquivos no padrao XML

e nos moldes previstos no projeto Audesp - Licitag6es e Contratos EASE  IV,

conforme especificado pelo Tribunal de Contas de Sao  Paulo para  M6dulos:

Licitagao,   Ajuste,   Exigencia   de   Obras,   Empenho,   Execugao   do   Ajuste,

Termo Aditivo,  Documento Fiscal,  Pagamentos;

11.22.6.  Realizar  o  bloqueio  das  informag6es  ap6s  a  geragao  dos  arquivos  para

Sistema Audesp - Licitag6es e Contratos FASE IV.

11.23.      Relat6rios -O sistema devera conter, pelo menos, os seguintes relat6rios:

11.23.1.  Cadastrais:  o  sistema  devefa  dispor  de  relat6rios  cadastrais,  tais  como

fichas contabeis,  unidade oreamentaria, fornecedores,  produtos,  grupos de

produtos e subgrupos de produtos;

11.23.2.        Fornecedores:  o  sistema  devera  dispor  de  relat6rios  que  contenham

informag6es    sobre    fornecedores,    tais    como    relat6rio    sintetico    dos

fornecedores     cadastrados     no    sistema,     fornecedores     por    produto,

fornecedores por grupo de produto e fornecedores por ramo de atividade;

11.23.3.        Requisje6es:  o sistema devera dispor de relat6rio que permita consultar

as requisie6es por ndmero e ano, ou por unidade oreamentaria;

11.23.4.       Pedidos   de   compras:   o   sistema   devera   dispor   de   consultas   aos

pedidos,  tais  como  impressao  de  pedidos  ja  emitidos,  saldo  de  pedidos,

pedidos empenhados, pedidos cancelados e pedidos nao empenhados;
11.23.5.  Cotagao:  o  sistema  devera  dispor de  relat6rios  referentes  a  cotagao,  tais
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como   carta   proposta   de   cotagao,   mapa   demonstrativo de   cotaeao   e

justificativa de dispensa de licitagao;

11.23.6.   Licitagao:  o  sistema  devera  dispor  de  relat6rios  de  licitagao,  tais  como

carta  proposta  de  licitagao,   mapa  demonstrativo  de  licitagao,   pr6via  de

licitagao,   Iicitag6es   canceladas,   saldo   de   itens   licitados,   adjudicagao   e

homologagao de licitaeao;

11.23.7.     Pregao  Presencial:  o  sistema  devera  dispor  de  relat6rios  para  pregao

presencial,  tais  como  ata  de  sessao  ptlblica,  mapa  de  lances  do  pregao,

itens   do    pregao,    saldo    dos    itens    licitados,    itens    por   fornecedor   e

comparativo de pregos;

11.23.8.     Relat6rios  Gerenciais=  o  sistema devera dispor de  relat6rios  gerenciais,

tais   como   licitag6es   realizadas   no   exercicio,   Iicitag6es   realizadas   por

modalidade,  compras por item,  compras por fornecedor,  compras por ficha

contabil, compras por modalidade e compras por periodo;

11.23.9.   Realizar  o  bloqueio  das  informag6es  ap6s  a  geragao  dos  arquivos  para

Sistema Audesp - Licifag6es e Contratos FASE IV;

11.23.10.             Possuir Tela  para  realizar alimentagao de  informae6es que atendam

a fase lv do AUDESP;

11.23.11.              Possuir  relat6rios  de  controle  de  Licitag6es  enviadas  Manualmente;

Possuir relat6rios de Controle de Prazos de envio Audesp;

11.23.12.              Possuir   relat6rios   de   controle   de   Aditamentos    realizados   para

Licita?ao  e  Ajuste  anteriores  a  data  de  corte  estipulada  pelo  Tribunal  de

Contas do Estado de Sao Paulo;

11,23.13.              Possuir relat6rios de controle  Reimpressao de  Envio de arquivos em

Lote;

11.23.14.             Possuir  relat6rios  de  controle  dos  Arquivos  a  serem  enviados  ao

Audesp.

11.24.   Condie6es de Manutengao -Como requisitos minimos a manutengao deve

conter as seguintes opg6es:

a)         Altera?ao de senha de acessodousuario;

b)         C6pia de seguranga (Backup) completa do bancode dadosdosistema;

c)         Restauragao completa da c6pia de seguranga.
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12.    GESTAOOR AMENTARIA/FINANCEIRA E CONTABIL[DADE

12.1.      Em   conformidade   com   as   NBCAPS   (NBCASP   (Normas   Brasileiras   de

Contabilidade  Aplicaveis  ao  Setor  Ptlblico),  o  sistema  proposto  devera  atender

plenamente   a   Legislagao   atual   pertinente   ao   orgamento   publico   e   finangas

ptlblicas,   bern   como   possibilitar   atualizag6es   para   atender  toda   e   qualquer

modificagao    da     legislagao    em    vigencia    Constituigao     Federal,     Emendas

Constitucionais e demais normativas, que sao:

a)   Lei de Responsabilidade Fiscal;

b)   Lei Complementar n° 131/2009;

c)   Lei Federal n° 4.320/64;

d)   Decreto Federal n° 10.540/2020

e)   Portarias da STN/MF e SOF/MPOG;

f)    lnstrug6es do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e;

g)   Em especial, as regras do AUDESP,  Fase I e 11.

12.2.      Conforme  as  necessidades  desta  Camara  o  sistema  devera  atender  os

seguintes itens conforme o cronograma proposto:

a)   Despesa;

b)   Tesouraria;

c)   Contabilidade;

d)   Prestagao de Contas;

e)   Contratos/Convenios;

f)    GeragaoAUDESP;

g)         Portarias STN  (SICONFl);

12.3.      Na digitagao do orgamento,  o sistema devera permitir:

a)                   Cadastro de categoria Econ6mica;

b)                   Cadastro   de   Elemento   de   Despesa   vinculado   a   categoria   conforme

legislaeao federal e alterag6es;

c)                   Nao permitir cadastrar uma despesa com  uma categoria econ6mica que

nao pertenea ao plano de contas do sistema AUDESP;

d)                  Quando  a  dotagao  possuir  a  mesma  estrutura,  potem  somente  com  a

fonte de recurso diferenciada o sistema devera registrar duas dotag6es distintas;

e)                   Vincular as dotag6es a sua entidade e fonte de recurso;
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Permitir a realizagao da Programagao Financeira Mensal de Desembolso

das   despesas   orgadas,   conforme   legislagao   federal,   podendo   ser   de   forma

individualizada ou automatica.

12.4.   Impressao automatizada dos seguintes Relat6rios do orgamento:

a)                 Anexo 2-Natureza da despesa por 6rgao;

b)                 Anexo 2-Natureza da despesa por unidade orgamentaria;

c)                  Anexo 2-Consolidagao geral por natureza da despesa;

d)                  Anexo   2-Consolidagao  geral   por  natureza   da   despesa   comparativo

h)

i)

j)

percentual;

Anexo 6 -Programa de Trabalho;

Anexo 7 - Fungao por Projeto/Atividade;

Anexo   8-   Demonstrativo   da   despesa   por   Fun?ao  -   Programa   conf.

Vinculo com Recurso;

Anexo 9-Demonstrativo da despesa por 6rgaos e fung6es;

Resumo das despesas por Projeto Atividade;

Demonstrativo  das  fung6es,   sub  fung6es  e   programas   por  categoria

econ6mica;

k)                  Quadro de detalhamento da despesa;

I)                    Programaeao financeira mensal de desembolso;

in)                 Quadro da evolugao da despesa;

n)                  Campo de Atuaeao e legislagao da despesa;

o)                  Anexo vlll -Analitico da despesa -LOA

12.5. Na Abertura do Exercicio devefa permitir:

a)                  Gerar  programagao  financeira  das  fichas  de  despesa,  dividindo  em  12

meses automaticamente;

b)                  Abrir a execugao orgamentaria;

c)                  Transporfar cadastro de fornecedores do exercicio anterior;

d)                  Transportar bancos e saldos do exercfcio anterior;

e)                  Transporfar almoxarifado e patrim6nio;

f)                  Transportar    empenhos    de    restos    a    pagar,    processados    e    nao

processados e os contratos relacionados;

g)                  Transportar saldo de balaneo;

h)                  Transportar pendencias da conciliagao bancaria;
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i)                   Transportar fichas extra-orgamentarias.

12.6.   EXECUCAO   ORCAMENTARIA   E   FINANCEIRA   -   Controlar   e   realizar   a

execugao orgamentaria e financeira.

12.6.1.  Na Despesa Ongamenfaria:

12.6.1.1.      Langar  previsao  da  despesa  por  dotagao  identificando  (6rgao  -U.O.  -

Funcional  Programatica,  agao,  categoria,  elemento,  dotagao  inicial,  fonte  de

recursos,   suplementag6es,   anulag6es,   dotagao  atualizada   e  os   Meses  -

Janeiro a Dezembro + cota reserva;

12.6.1.2.      Campo para realizar a alteragao da programagao financeira da despesa,

conforme   a   execugao   orgamentaria,   demonstrando   o   valor   empenhado,

reservado e saldo disponivel da dotagao por mss;

12.6.1.3.      Controlar    os    saldos    das    dotag6es    orgamentarias,    nao    permitindo

empenhar sem que exista saldo orgamentario disponivel;

12.6.1.4.      Controlar   os   saldos   disponiveis   por   cotas    mensais   das   dotag6es

orgamentarias,  nao  permitindo empenhar sem que exista saldo disponivel  no

mss;

12.6.1.5.      Cadastramento de fornecedores,  com  os seguintes campos obrigat6rios:

identificagao  e tipo  conforme  Sistema AUDESP,  e  quando  a  identificagao for

tipo   1   ou   2,   obrigar   o   cadastramento   do   CPF   ou   CNPJ   conforme   o   a

identificagao.  Realizar a  validagao das  informag6es  djgitadas,  nao  permitindo

o cadastramento de CPF ou CNPJ invalido;

12.6.1.6.      Controlar no cadastro de fornecedor e  nao permitir incluir fornecedor em

duplicidade  de  CNPJ/CPF,    apresentado  o  c6digo  do  fornecedor/credor  ja

cadastrado;

12.6.1.7.      Permitir    no    cadastro    dos    fornecedores/credores    as    informag6es

bancarias com os dados da instituieao e ou o PIX fornecido pelo mesmo;

12.6.1.8.      Gravar os  "Hist6ricos de  Empenhos",  para serem  utilizados  no  momento

do  empenhamento  da  despesa,  de  livre  opgao  do  usuario,  com  o  intuito  de

facilitar o cadastramento do mesmo tipo de despesa, durante o exercicio;

12.6.1.9.      Opgao  para  preenchimento  e  posterior emissao  do Termo  de  Ciencia  e

Notificagao   no   momento   concomitante   a   geragao   do   empenho,   para   os

processos que demandem informag6es para a Ease lv do Sistema Audesp;
12.6.1.10.    Permitir  a  assinatura  digital  dos  empenhos,  com  a  disponjbilizagao  dos

----------                        p-raga--a-oT3T=€:Faa=f=T;Ts-i€-±i   (i2)3955-2286z222i                         g



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 52/98

empenhos  a  serem  assinados  em  portal  web  especifico  para  acesso  dos

usuarios cadastrados da entidade;

lil

12.6.1.11.    Bloquear alterag6es dos empenhos assinados digitalmente;

12.6.1.12.    Permjtir  que   os  empenhos  globais  e  estimativos  sejam   passiveis  de

anulagao parcial ou anulagao total,  retornando os saldos para as dotag6es de

Origem;

12.6.1.13.    Permitir que  os  empenhos  ordinarios  sejam  passiveis  de  anulagao  total

ou parcial;

12.6.1.14.    Permitir que  imprima  automaticamente  a  nota  de  empenho  sempre  que

finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opgao para impressao;

12.6.1.15.    Permitir na digitagao do  Empenho a vinculagao ao Contrato de Despesa,

antes do envio ao Sistema AUDESP;

12.6.1.16.    Permitir  fazer  a  reserva  de  dotagao  orgamentaria,  mencionando  numa

tlnica reserva, qual o valor a ser bloqueado ao mss;

12.6.1.17.    Permitir que imprima automaticamente a reserva de dotagao sempre que

finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opeao para impressao;

12.6.1.18.   Opgao de anulagao das reservas orgamentarias de forma automatica,  no

momento da elaboragao do empenho;

12.6.1.19.   Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens,  podendo

ser escolhido a quantidade de adiantamentos por responsavel;

12.6.1.20.    Permitir langar a prestagao de contas de adiantamento,  digitando a data

da  devolugao,  a  conta  que  foi  depositada  a  devolugao  e  o  valor  devolvido.

Com  a opgao de informar na prestagao de contas os dados dos documentos

comprobat6rios,  contendo  campos  para  preencher o  Ntlmero  do  documento,

Serie,  Tipo,  Descrigao,  Data  do  Documento e Valor.  Onde  o  pr6prio  sistema

devera gerar e imprimir automaticamente uma  nota de anulagao de empenho

no valor da devolugao;

12.6.1.21.    Permitir  que  ao  final  do  exercicio  os  empenhos  com  saldo  possam  ser

inscritos em  restos a  pagar de acordo com  a  legislagao,  sendo  processados

ou nao processados;

12.6.1.22.   Permitir  o  parcelamento  de  pagamento  para  despesas  liquidadas  em

exercicios anteriores,  realizando as contabilizag6es  necessarias,  mantendo a

informagao da despesa liquidada inalterada;
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12.6.1.23.    Lanear  ctedito adicional,   equilibrando   o  tipo  de   recurso   aos   creditos

correspondentes; vinculando a uma legislagao municipal;

12.6.1.24.    Permitir  opgao  para  alerta  e  ou  bloqueio  de  alterag6es  orgamentarias

que estejam al6m dos limites estabelecidos na legislagao municipal;

12.6.2.    Liquida§ao da  Despesa, devera conter obrigatoriamente os seguintes

campos e condj€6es:
12.6-2.1.

12.6.2.2.

12'6.2.3.

12.6.2.4.

12.6-2.5.

12.6.2.6.

12.6.2-7.

Tipo de documento (Nota Fiscal e Outros documentos);

Ntlmero do Documento;

Data de emissao do Documento;

Valor do Documento;

Responsavel pela liquidaeao;

Devera permitir langar mais de urn documento por nota de empenho;

Consistir  a  soma  dos  documentos  fiscais,   nao  permitindo  que  o  valor

ultrapasse ou fique abaixo do valor da liquidagao;

12.6.2.8.    No  momento  da  liquidagao  da  Nota  de  Empenho,  permitir  o  cadastro  de

reteng6es/descontos de receitas, quando for o caso;

12.6.2.9.    Opeao para preenchimento da  Execugao do  Documento  Fiscal,  conforme

Fase  IV do  Sistema  Audesp,  no  momento  concomitante  a  liquidagao  da

despesa;

12.6.2.10. Permitir  a  verificagao  na  liquidagao  da  despesa  de  Materiais  (Elementos

de  Despesa  30,  31  e 32) se foi  realizado a devida entrada  no  M6dulo de

Administragao    de    Materiais/Almoxarifado    com    o    aproveitamento    da

informagao do Documento Fiscal relacionado aquela entrada;

12.6.2.11. Permitir   a   verificagao    na    liquidagao   da    despesa   de    Equipamentos

(Elemento de Despesa 52) se foi realizado a devida entrada no M6dulo de

Administragao  de  Patrim6nio  com  o  aproveitamento  da   informagao  do

Documento Fiscal relacionado aquele registro.

12.6.3.       Relat6rios gerais da Despesa:

12.6.3.1.    Relat6rio   de   controle   de   empenhos   global,   ordinarios   ou   estimativos,

demonstrando   os   empenhos   e   as   anulag6es   dos   mesmos,   podendo

selecionar   o   tipo   de   empenho   que   pode   ser:   oreamentario,   extra-

orgamentario e orgamentario RP;

12.6.3.2.    Relat6rios de Controle dos Adiantamentos podendo ser orgamentarios,  ou
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de restos a pagar, com  a opeao por empenho ou fornecedor filtrando por

aberto,  baixado ou concedidos;

12.6.3.3.    Relat6rio de  Prestagao de Contas de Adiantamento,  com  opgao de filtros

por Periodo, Prestagao de Contas, Fornecedor;

12.6.3.4.    Demonstrativo   dos   Cr6ditos   Adicionais,   demonstrando   as   alterag6es

orgamentarias,  com  as  informag6es  ate  o  nivel  de  Programas,  Projetos,

Atividades e ou Operag6es Especiais;

12.6.3.5.    Demonstrativo     dos     gastos     com     pessoal     e     encargos,     conforme

metodologia de calculo do Sistema AUDESP;

12.6.3.6.    Relat6rio  de  controle  da  Divida  Consolidada,  conforme  metodologia  de

calculo do Sistema AUDESP;

12.6.3.7.    Demonstrativo de contas extra-orgamentarias;

12.6.3.8.    Emissao de Balancete Financeiro Mensal;

12.6.3.9.    Relat6rios  para  controle  da  movimentagao dos  contratos com terceiros e

fornecedores celebrados pela entidade;

12.6.3.10. Gerenciamento   de   toda   movimentagao   de   contratos   identificando   as

despesas vinculadas e sua movimentagao;

12.6.3.11. Relagao pagamentos por Contrato;

12.6.3.12. Demonstrativo resumido de Contratos;

12.6.3.13. Demonstrativo de contrato por vencimento, por tipo, porcredor;

12.6.3.14. Relagao de empenhos da Folha de Pagamento, com opg6es de filtros por:

Ficha  de  Despesa,  Unidade  Orgamentaria,  Fungao  Programatica,  Fonte

de Recurso, Fornecedores separando por Empenho.

12.6.4.    Balancete da Despesa tendo no minimo as seguintes informae6es:

12.6.4,1.  Dotagao inicial;

12.6.4.2. Alteragao de dotagao (Suplementagao/Anulagao);

12.6.4.3. Dotagao atual;

12.6.4.4. Empenhado anterior;

12.6.4.5. Empenhado no periodo;

12.6.4.6. Empenhado total;

12.6.4.7. Liquidado anterior;

12.6.4.8. Liquidado no periodo;

12.6.4.9. Liquidado atual;
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12.6.4.10.    Pago anterior;

12.6.4.11.    Pago no periodo;

12.6.4.12.    Pago atual;

12.6.4.13.    Empenhos a pagarprocessado;

12.6.4.14.    Movimentagao   das   despesas    extra-orgamentarias    relacionadas    por

conta contabil;

12.6.4.15.    Saldo financeiro atual.

12.7.              CONTABILIDADE  -Objetivo:   Registro  dos  atos  e  fatos  contabeis  e

administrativos  da entidade.  Utilizar Plano de  Contas,  padronizado conforme  o

disponibilizado  pelo  Sistema  AUDESP  (Lei  4,320/64  e  alterag6es)  ja  com  as

devidas    alterag6es/adaptag6es    para    atendimento    ao    Plano    de    Contas

Aplicados ao Setor Pdblico - PCASP;

12.7.1.          Permitir   o   registro   de   forma   automatica,   ou   seja,   sem   intervengao

humana, das variag6es patrimoniais e contas de controles:

a)                    Em partidas dobradas;

b)          Com registros numerados em grupos, e individualizados;

c)         Com a data da ocortencia do registro;

d)         Hist6rico da transagao e c6digos padronizados;

e)          lnclusao de notas explicatjvas;

f)           Inclusao de eventos especificos;

g)          Possibilitar  todos  os  procedimentos  contabeis  orgamentarios,  patrimoniais  e

especificos, descritos do MCASP (tlltima edigao publicada).

12.8.      Emitir  os  seguintes  documentos  conforme  Lei  4.320/64  e  Modelos  do

Sistema  AUDESP  (adaptados  ao  PCASP  -  conforme  disposto  na  Portaria

STN n° 437/2012);

12.8.1.          Emissao de Balancete contabil;

12.8.2.           Emissao de Diario;

12.8.3.          Emissao do Razao;

12.8.4.         Anexo  1  -Demonstragao da Despesa por categoria Econ6mica;

12.8.5.         Anexo2-Naturezada Despesapororgao;

12.8.6.         Anexo 2 -Natureza da Despesa por unidade oreamentaria;

12.8.7.         Anexo 2 -Consolidagao Geral -Natureza da Despesa;

12.8.8.         Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa por programa de Trabalho;
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12.8.9- Anexo 7 - Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade;

12.8.10.       Anexo 8 -Demonstrativo da Despesa porvinculo;

12.8.11.       Anexo 9 -Demonstrativo da Despesa pororgao e Fungao;

12.8.12.       Anexo 11 -Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;

12.8.13.       Anexo   12   -   Balango   0rgamentario;   conforme   SISTEMA  AUDESP   e

analitico contendo as contas que comp6e cada campo do demonstrativo;

12.8.14.       Anexo    12.1    -    Demonstrativo    de    Execugao    Restos    a    Pagar    Nao

Processados, conforme SISTEMA  AUDESP;

12.8.15.       Anexo 12.2 -Demonstrativo de Execugao de Restos a pagar processado

e Nao Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP; e

12.8.16.       Anexo  13 -Balango Financeiro,  conforme SISTEMA AUDESp e analitico

contendo as contas que comp6e cada campo do demonstrativo;

12.8.17.       Anexo  13  A  -Demonstragao  das  Contas  Despesa  que  constituem  o

titulo   "Diversas   Contas"   do    Balancete    Financeiro,    conforme   SISTEMA

AUDESP;

12.8.18.       Anexo    14   -    Balango    Patrimonial,    conforme    SISTEMA   AUDESP    e

analitico contendo as contas que comp6e cada campo do demonstrativo;

12.8.19.       Anexo  14  A  -Quadro  Demonstrativo  das  Con{as  Analiticas  do  Ativo  e

Passivo Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP;

12.8.20.       Anexo  14  8  -Quadro  Demonstrativo  das  Contas  Analiticas  do  Ativo  e

Passivo Permanente, conforme SISTEMA AUDESP;

12.8.21.       Anexo    15    -    Demonstragao    das   Variag6es    Patrimoniais,    conforme

SISTEMA AUDESP e analitico contendo as contas que comp6e cada campo

do demonstrativo;

12.8.22.       Anexo 16 -Demonstragao da Divida Fundada lnterna;

12.8.23.       Anexo 17 -Demonstragao da Divida Flutuante;

12.8.24.       Anexo  19 -Demonstragao das Mutag6es no patrim6nio Liquido.

12.9.LEI   DE   RESPONSABILIDADE   FISCAL:   AUDITORIA   ELETR6NICA   DOS

6RGAOS P0BLICOS -AUDESP/TCESP:

12.9.1.          Cadastramento      dos      contratos      e      convenios      celebrados      para

acompanhamento    dos     mesmos,     conforme     padronizagao    do    TCESP,

oferecendo ao operador, total controle das informag6es a serem prestadas;
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12.9.2.         Geragao  de  forma  automatica  dos  dados  em  formato especificado  pelo

Tribunal   de   Contas  do   Estado  de   Sao   Paulo  para  a  AUDESP   na  forma
"lsolado",  de  toda  a  movimentagao  contabil,  financeira  e  orgamentaria  para

geraeao  dos  dados  de  cadastro  mensal,   arquivo  conta-contabil  e  arquivo

conta-corrente  em  padrao  "XML",  para  transmissao  mensal  pelo  coletor  de

dados do SistemaAUDESP;

12.9.3.          Geragao  automatica  de  arquivo  de  "Conciliag6es   Bancarias  Mensais"

para remessa ao Sistema AUDESP de todas as contas movimentadas;
12.9.4.         Geragao dos Dados de Balan?os lsolados,  para atendimento do sistema

AUDESP no que diz respeito a Prestagao de ContasAnuais;

12.9.5.         Antes do inicio da geragao dos arquivos acima citados,  o sistema devera

fazer    pr6via    auditoria    nos    dados,    evitando    o    envio    de    informag6es

incongruentes,  inclusive, demonstrando em tela para impressao ou nao, quais

informagao necessitam de corregao antes do envio ao Sistema AUDESP.

12.10. Emitir relat6rios, sob soljcitagao:

12.10.1.        Balancetes     de     Contas    AUDESP,     apresentando     o     saldo     inicial,

movimentos de cteditos e debitos e saldos finais,  individualizados por conta

contabil,  referente ao mss de geragao dos arquivos;

12.10.2.

ontas    Correntes    de    Contas    AUDESP,    apresentando    o    saldo    inicial,

movimentos  de  cr6ditos  e  debitos  e  saldos  finais,   referente  ao  mss  de

geragao  dos  arquivos  para  a  AUDESP,  detalhando  o  conteddo  do  conta-

correntesolicitado;

12.10.3.  Analitico de Fornecedor e de empenhos,  com filtro fonte de recurso;

12.10.4.   Relat6rio de despesas a Pagar com filtro de fonte de recurso;

12,11.Emitir  os  relat6rios  abaixo,  em  conformidade  com  os  Modelos/Layout

dos Demonstrativos disponibilizados pelo Sistema AUDESP:

12.11.1.       Relat6rios   LRF   -   Demonstrativo   de   Apuragao   das   Despesas   com

Pessoal;

12.11.2.        Relat6rios LRF -Demonstrativo do Relat6rio de Gestao Fiscal;

12.11.3.        Relat6rios   LRF   -   Demonstrativo   da   Disponibilidade  de   Caixa     e   dos

Restos   Pagar;

12.11.4.       Relat6rios  LRF -Demonstrativo de Apuragao do cumprimento do Art.  42----....-----rfe
raEREiEE
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daLRF.

12.12. EXPORTACAO DE DADOS PARA OUTRAS ENTIDADES

12.12.1.   Preenchimento    automatico    do    SICONFl    -    Sistema    de    lnformag6es

Contabeis  e  Fiscais  do  Setor  Ptlblico  Brasileiro  (Planilha  DCA  -  Balango

Anual   e   RGF   Relat6rio   de   Gestao   Fiscal),   da   Secretaria   do   Tesouro

Nacional,  para transmissao pelo usuario no site de declarag6es do SICONFl;

12.12.2.  Geragao  do  arquivo  de  Matriz  de  saldos  contabeis  em  formatos  aceitos

pelo STN

12.13. DESEJAVEL:

12.13.1.   Permitir  a  geragao  do  arquivo  no  layout  definido  pelo  PRODESP,   para

atendimento  da  transparencia  ptlblica  e  remessa  dos  arquivos  pelo  usuario

atraves do "validador" do 6rgao estadual mencionado;

12.14. TRANSPARENCIA NAS CONTAS PUBLICAS

12.14.1.   Permitir  o  atendimento  a  Lei  de  Transparencia  Ptlblica  n°  131,  de  27  de

maio  de  2009,  a  qual  estabelece  regras  para  a  divulgagao  de  informag6es

pormenorizadas dascontas Ptlblicas na Home Page do Orgao Pdblico;

12.14.2.   Bloquear   qualquer   alteragao   no   sistema   das   informag6es   que   foram

disponibilizados     no     portal     de     transparencia     da     entidade,     evitando

informag6es   em   duplicidade  e   ou   alterag6es   de   resultados.   0   bloqueio

devera   ser   feito   automaticamente   sem   a   intervengao   do   operador   do

Sistema.

12.15. INTEGRAC6ES MiNIMAS: Contabilidade/Compras:

12.15.1.   Preencher  o  empenho  a   partir  da   identificagao  do   pedido  de  compras,

possibilitando o usuario a alterar a dotagao e o credor sugerido pelo setor de

compras, conforme necessidade do operador;

12.15.2.  Vincular   toda   a   despesa   feita   atrav6s   do   pedido,   com   os   processos

licitat6rios, contratos e qualquer outra informaeao decorrente desta.

12.16. Contabilidade/Administraeao de Pessoal:

12.16.1.   Permitir  o  empenho  com  o  credor  proveniente  da  Folha  de  Pagamento,

relativo      a      contabilizacao     do      pagamento     de      pessoal,      encargos-
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correspondentes,   aut6nomos.   Permitir  que  o  operador  escolha   realizar  a

liquidagao da despesa no momento da realizaeao dos empenhos de folha de

pagamento;
12.16.2.  Auditoria pr6via para verificaeao de saldos das despesas antes de iniciar o

processo de elaboragao dos empenhos orgamentarios.

12.17.Contabilidade/Almoxarifado:

12.17.1.   Integragao  com  o  sistema  de Almoxarifado,  trazendo  para  a  contabilidade

os   dados   conforme   o   movimento   de   entrada   e   saida   do   almoxarifado.

Demonstrando o status em  liquidagao e liquidado,  al6m das movimentag6es

de estorno de entradas e saidas;

12.17.2.   Permitir que o operador possa realizar a auditoria de despesas liquidadas e

langamentos no almoxarifado para analise de inconsistencias.

12.18. Contabilidade/Patrim6nio:

12.18.1.   Integragao com  o sistema de  Patrim6nio,  trazendo  para a  contabilidade  os

dados   conforme   o   movimento   de   aquisigao,   incorporagao,   depreciagao,

Iangamentos permutativos e baixa do Patrim6nio.  Demonstrando o status em

liquidagao e liquidado, al6m das movimentag6es de estorno:  Baixa dos bens,

depreciagao e langamentos permutativos;

12.18.2.   Permitir que o operador possa realizar a auditoria de despesas liquidadas e

langamentos no Patrim6nio para analise de inconsistencias.

12.19.DESCRICAO   DOS   REQUISITOS   NECESSARIOS   NO   PROGRAMA   DE

MOVIMENTACAO DA TESOURARIA:

12.19.1.       Cadastro  de  contas  correntes  bancarias,  permitindo  vincular  a  fonte  de

recurso a mesma;

12.19.2.       Emitir  Ordem  de  Pagamento,  relacionando  em  tlnico  documento  quais

empenhos   serao   pagos,   com   campos   especificos   para   autorizagao   do

pagamento,   podendo  ser  informado  as   reteng6es/descontos   necessarios

para cada despesa/empenho informando a forma de pagamento da mesma;

12.19.3.       Permitir  que  sejam   laneadas  as   reteng6es/descontos  dos  empenhos
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(receitas)  no ato do pagamento dos mesmos.

Iangada  na liquidagao;

Mesmo se a retengao nao foi

12.19.4.  Permitir no pagamento da despesa, que possam  langar em  uma tlnica tela,

ndmero  de  empenhos  a  serem  pagos,  e  c6digos  de  receita  para  retengao,

sem  necessidade de urn pfevio cadastro,  onde o sistema s6 podefa finalizar

a transagao se o total de recursos (soma dos saques +  receitas) for igual ao

total   das   despesas    (notas   a   serem    pagas),    discriminando   o   banco,

favorecido e numero do cheque;

12.19.5.  Permitir a qualquer tempo a consulta das notas de empenhos;

12.19.6.  Consulta   de   saldo   de   caixa   em   tela,   tendo   a   opgao   de   imprimir   na

autenticadora;

12.19.7.  Border6 de pagamento eletr6nico,  para realizar o envio atraves de interface

disponibilizado   pela   instituigao   para   os   pagamentos   dos   fornecedores  e

baixa automatica dos documentos envolvidos;

12.19.8.  Emissao  de  documento  especifico  para  pagamento  de  fornecedores  via

ordem  de  debito  em  conta  da  entidade  para  a  conta  do fornecedor,  sendo

enviado ao banco uma autorizagao com o dado da conta a ser debitada e os

dados das contas a serem creditados;

12.19.9.  Transfetencia entre contas, onde o sistema devera carregar as informag6es

de dep6sito,  retirada e valor;

12.19.10.              Permitir   a   impressao   de   cheques   individuais   ou   em   formulario

continuo,   permitindo   imprimir  com   urn  ou  varios  empenhos,   urn  ou  varios

cheques;

12.19.11.              Rotina de conciliagao bancaria com as seguintes  informag6es:  saldo

do  banco,  saldo  de  dep6sitos  e  retiradas  conciliadas  e  com  a  opgao  para

cadastramento    das    movimentag6es    pendentes    encontradas    no    extrato

bancario   e   ainda   nao   contabilizadas.   Caso   a   conciliagao   bancaria   esteja

finalizada,  nao permitir qualquer movimentagao anterior a data do fechamento

da conciliagao,

12.ig.12.  Relat6rios gerais da Tesouraria:                                                                     i.p rf ie
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12.19.12.1. Movimento diario de caixa e bancos;

12.19.12.2. Movimento diario de transfetencia bancaria;

12.19.12.3. Relat6rio de pagamentos eletr6nicos;

12.19.12.4.Relagao   de   contas   a   pagar  filtrando   por:   fornecedor,   periodo,   ficha,

unidade orgamentaria, vencimento e fonte de recurso;

12.19.12.5. Relat6rio analitico de credores;

12.19.12.6. Relat6rio Analitico de Receitas;

12.19.12.7. Relat6rio Analitico de Fornecedores;

12.19.12.8. Relat6rio de cheques emitidos,  pagos e avulsos;

12.19.12.9. Demonstragao dos saldos bancarios;

12.19.12.10.

12.19.12.11.

12,19.12.12.

12.19.12.13.

12.19.12.14.

12.19,12.15.

12.19.12.16.

Extrato Bancario;

Boletim de Caixa (com paginas seguindo sequ6ncia numerica);

Resumo de Caixa e Banco;

Relat6rios informando as reteng6es;

Relat6rio de conferencia de bancos conciliados;

Posigao Financeira da Divida Flutuante/Realizavel;

Demonstragao   das   contas   bancarias   e   os   saldos   por   fonte   de

recursos;

13.     SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

13.1.0   sistema   de   Controle   lnterno   devera   identificar  e   sugerir  correg6es   pelo

Controle   Inferno,   sobre  procedimentos  ou  fatos  ocorridos   na  entidade  e  que

tenham   uma  administragao  gerencial  correta  para  a  tomada  de  decis6es.   0

Controle   lnterno   6   previsto   na   Constituigao   federal   e   estadual,   na   Lei   de

Responsabiljdade  Fiscal,   na  Lei  n°  4.320,  de  1964,   no  Decreto-lei  n°  200,  de

1967,   na   Lei  Organica  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo,  em

lnstrug6es   desta   Corte,    bern   como   em   normas   do   Conselho   Federal
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Contabilidade  e  do  Comunicado  SDG   N°  32/2012  e  o Comunicado  SDG   No

35/2015  do  Tribunal  de  Contas  do   Estado  de  Sao  Paulo.  As  atribuig6es  do

Controle lnterno deverao ser de avaliar os cumprimentos das metas, comprovar a

legalidade,  a eficacia e eficiencia da gestao orgamentaria, tendo como referencia

as orientag6es do  Manual  Basico do Controle  lnterno,  publicado pelo Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo;

13.2. Em conformidade com as NBCASP -Normas Brasileiras de Contabilidade

Aplicaveis ao Setor Ptlblico, o sistema de Controle lnterno devera:

13.2.1.          Possuir    cadastros    pr6-estabelecidos    de    quesitos    relacionados    as

diversas     areas     da     Administragao     Pdblica     (Contabilidade,     Compras,

Almoxarifado,  Patrim6nio,  Gestao  de  Pessoal,  Administrativo,  Tecnologia  da

lnformagao  e  Legislativo)  para  contribuir  nas  avaliag6es  das  diversas  areas

setoriais da Administragao Pdblica, tais como: Gestao Orgamenfaria;  Restos a

Pagar;  Direitos e  Haveres -Tesouraria;  Controle  Patrimonial e Alienag6es de

Ativos;     Despesas     com     Pessoal;     Compras,     Licitag6es     e     Contratos

Administrativos;    Acesso    as    informae6es    e    Transparencia    das    Contas

Pdblicas; Aplicagao de Recursos pr6prios e Vinculados.

13.3.   0 sistema de controle lnterno devera permitir a verifica?ao de inconsistencias,

atrav6s   de   avisos,   em   todas   as   areas   pertinentes   a   area   de   atuagao   do

controlador interno;

13.4.   Devera  permitir o  cadastro  de  novos  grupos  por sistema,  bern  como  para  o

sistema   Contabil,    Compras,   Almoxarifado,    Patrim6nio,    Gestao   de   Pessoal,

Administrativo, TI e Legislativo;

13.5,   0  sistema  devefa  permitir  o  cadastro  de  quesitos  com  os  seguintes

items:

13.5.1.          Planejamento (PPA / LDo e LOA);

13.5.2.          Despesas Gerais;

13.5.3.          Execugao orgamentaria;

13.5.4.          Encargos sociais;

13.5.5.          Pessoal;

13.5.6.          Transparencia;

13.5.7.          Tesouraria;

13.5.8.          Enfoque operacional;
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13,5.9.          Licitag6es e contratos;

13.5.10.  Almoxarifado;

13.5.11,   Patrim6nio;

13.5.12.  Administrativo;  e

13.5.13.  Tecnologia da  lnformagao.

13,6.Quanto   a   Resposta   ao   Quest:ionario   devera   ter  a   opeao   de   edi9ao,

separando  por Sistema,  Grupo das  Despesas  Ptlbljcas,  com  os seguintes

itens:

13.6.1.          Planejamento (PPA / LDo e LOA);

13.6.2.          Despesas Gerais;

13.6.3.          Execugao or?amentaria;

13,6.4.          Encargos sociais;

13.6.5.          Pessoal;

13.6.6.          Transparencia;

13.6.7.          Tesouraria;

13.6.8.          Enfoque operacional;

13.6.9.          Licitag6es e contratos;

13.6.10.        Almoxarifado;

13.6.11.         Patrim6nio;

13.6.12.         Administrativo;

13.6.13.        Tecnologia da lnformagao.

13.7. Rotinas Basicas do Sistema de Controle lnterno:

13.7.1.     0   questionario   com   as   informag6es   de   monitoramento   (quesitos   de

respostas  e  analise)  devera  ser  previamente  preenchido,  podendo  o  usuario

complementar as informag6es necessarias;

13.7.2.     Possuir cadastro de usuarios;

13.7.3.     Possuir  no  cadastro  de  usuarios  a  restrigao  para  que  outro  usuario  nao

tenha acesso a resposta de outro;

13.7.4.     Devera ter como opgao  parametrizar o sistema  para cadastrar urn Usuarjo

Master para visualizar todas as informa?6es dadas por todos os usuarios;

13.7.5.     Possuir permiss6es de usuarios nas telas do sistema;

13.7.6.     Possuir permiss6es especificas para definir acesso por departamento  para

todos os usuarios,  inclusive para usuario master;                                                            ¢`
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13'7.7. Possuir  a  periodicidade  e  abertura  do  periodo  de  analise  do  relat6rio  de

controle    interno.     Entre    os    periodos    Mensais,     Bimestrais,    Trimestrais,

Quadrimestrais, Semestrais e Anuais;

13.7.8.     Possuir a opeao de controlar as quest6es uma a uma porperiodo;

13.7.9.     Possuir a opgao de filtrar no relat6rio as quest6es porperiodo;

13.7.10.   Possuir controle  dos  relat6rios  de  controle  inferno  por data  e  por Sistema,

podendo ser classificados em status: Concluidas,  Nao Concluidas e Todas;

13.7.11.  0   sistema   devera   conter   a   opgao   de   incluir   uma   introdu?ao   e   uma

conclusao das analises;

13.7.12.   Possuir filtro no relat6rio do controle interno que traga somente as quest6es

respondidas;

13.7.13.   Possuir  filtro   no   relat6rio   do   controle   interno   que   busque   por  data   de

respostas;

13.7.14.   Opgao de gerar relat6rio de introdugao do Controle interno;

13.7.15.   Opgao de gerar relat6rio de conclusao do Controle inferno;

13.7.16.  Opgao   de   personalizar   alterando   os   assuntos   e   quesitos,    conforme

necessidade do usuario;

13.7.17.  Possuir  a  opgao  de  selegao  de  assuntos  e  quesitos  na  elaboragao  do

questionario;

13.7.18.  Permitir  ativar  ou  desativar  a  questao  de  acordo  com  a  necessidade  do

usuario;

13.7.19.  Permitir  excluir  as  quest6es  de  acordo  com  a  necessidade  do  usuario,

desde que nao tenha respostas vinculadas;

13.7.20.   Possuir  a  opgao  de  incluir  o  brasao  do  Municipio  em  qualquer  formato

imagem;

13.7.21.  Possuir configuragao de assinatura, fungao e documento dos responsaveis

pelos dados inseridos da entidade parametrizados por usuario;

13.7.22.  0    sistema    de    Controle    interno    devera    ter    a    opgao    de    importar

automaticamente a montagem do questionario para outro periodo,  bern como

importar as respostas dadas no periodo anterior;

13.7.23.  Permitir  a   parametrizagao  do  sistema   que   o   usuario  tern   interesse  de

utilizar conforme necessidade do Controle lnterno;
¢            13.7.24.   Possuir   a   opgao   de   incluir   novos   questionarios   de   acordo   com  /a
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necessidade da Controladoria;

13.7.25.   Possuir a opgao de Concluir o Questionario por Assunto e Quesito;

13.7.26.   Possuir a opgao de Concluir o Periodo;

13.7.27.   No  item  de  resposta  devera  possuir campo  de  Relat6rio  de Apoio.  (Gerar

relat6rio  referente  a  questao  selecionada,   para  permitir  melhor  analise  da

Controladoria);

13.7.28.   Possuir a opeao de incluir mais de urn Relat6rio de Apoio por questao,  para

direcionar melhor sua analise;

13.7.29.   Possuir  navegagao  simplificada  sobre  os  varios  assuntos  definidos  para

respostas, aos quesitos previamente cadastrados;

13.7.30.  Todos os Relat6rios deverao ser gerados no minimo em extensao PDF.

13.8. Resultados da execugao oreamentaria, apontando o resu[tado, em valores

nominais, percentuais e gfaficos de acompanhamento:

13.8.1.          Indicador financeiro para acompanhamento das suficiencias do caixa, em

valores nominais;

13.8.2.          Tabelas   e   graficos   com   analise   das   variaveis   da   receita   tributaria

ampliada;

13.8.3.         Tabelas  e  graficos  com  analise  do  limite  constitucional  das  despesas

totals da Camara;

13.8.4.         Tabelas e graficos com analise do limite constitucional com despesas da

remuneragao do vereador;

13.8.5.          Tabelas e  graficos  com  analise  do  limite  constitucional  com  despesa  da

folha de pagamento;

13.8.6.          Tabelas e graficos com  analise do  limite constitucional da  despesa  com

pessoal em relagao a receita corrente liquida.

13.9.Relat6rio de lnformaeao da Lei de Responsabilidade Fiscal  no layout dos
"Demonstrativos" publicados pelo Sistema Audesp a saber:

13.9.1.         Demonstrativo de Apuragao das Despesas com pessoal;

13.9.2.          Demonstrativo do Relat6rio de Gestao Fiscal;

13.9,3.          Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras orgamentarias;

13.9.4.         Demonstrativo de Restos a pagar; e

13.9.5.          Demonstrativo de Apuragao do cumprimento do Art. 42 da LRF.
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13.10.Relat6rio   para   Consultas   das informae6es   transmitidas   ao   Sistema

Audesp, a saber:

13.10.1.        Balancete  Contas  Contabil  mensal  isolado  demonstrando  o  saldo  total

por conta contabil conforme Plano de Contas Audesp;

13.10.2.        Relat6rio contas correntes Audesp isolado, com os criterios minimos de

individualizar     por    conta     corrente    Audesp     e     selecionando     conforme

necessidade a conta contabil que a comp6em.

13.11. Relat6rios diversos da Execugao Oreamenfaria e Contabilidade:

13.11.1.        Demonstrativo da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos;

13.11.2.        Demonstrativo da Execugao Financeira por Fontes de Recursos;

13.11.3.        Relatorios de  planejamento,  contendo  informag6es do  plano  plurianual,

Lei de  Diretrizes Orgamentarias e  Lei Orgamentaria Anual com suas diversas

alterag6es,    bern    como    as    informag6es    cadastrais    (Orgaos,    Unidades

Orgamentarias, Unidades Executoras,  Programas e Ag6es);

13.11.4.        Relat6rioda Despesa por Fungao efontederecurso;

13.11.5.        Relat6rios  de  Gestao  Fiscal  do  Municipio,  nos  moldes  do  "Relat6rio  de

Gestao   Fiscal  -  RGF",   no  formato  do   layout  definido  pela   Secretaria  do

Tesouro    Nacional    no    Manual    de    Demonstrativos    Fiscais-MDF    (dltima

publicagao atualizada);

13.11.6.        Relat6rio para acompanhamento da ordem cronol6gica de pagamentos;

13.11.7.        Balancete da  Despesa  com  as  informag6es da  despesa  orgamentaria  e

extraorgamentaria,  com no minimo as colunas para os campos de codificagao

institucional,    funcional    programatica,    econ6mica,    especificagao,    dotagao

inicial,  alterag6es orgamentarias (+ suplementag6es -anulag6es),  autorizado,

dotagao   atual,   disponivel,   reservado,   empenhado   anterior,   no   periodo,   a

pagar,   empenhado   atual,   liquidagao   anterior   no   periodo   e   ate   no   mss,

pagamento   anterior,   pagamento   no   periodo,   total   e   empenho   a   pagar

processado,   contemplando   as   contas   orgamentarias   (com   os   adicionais

especiais   e   extraordinarios)   e   extraorgamentaria,   assim   como   os   saldos

financeiros para o mss seguinte;

13.11.8.        Relat6rio de Analitico de credores;

:::: : ::;.    :::dao°sdDa,:pCo°n|;ae:sBpaonrc:r:::: de Recursos, com possibilidadefatros
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por Conta Contabil Audesp e tipo de contas;

13.11.11.     Relagao de Adiantamentos e responsaveis,  com  posigao concedido,  em

aberfo e baixados ordenando por Empenhos, Credores e periodo;

13.11.12.      Relat6rios    que    permitam    o    acompanhamento    e    verificagao    dos

Contratos, com seu Resumo e Extrato;

13.11.13.     Relat6rios de Estoques com entradas, saidas e saldo doAlmoxarifado;

13.11.14.     Relat6rios  de  Bens  Patrimoniais  com  suas  entradas,   saidas  e  Saldo

Patrimonial;

13.11.15.     Relat6rio Geral de Depreciagao, Amortizaeao e Exaustao;

13.11.16.      Extrato da  Depreciagao;

13.11.17.      Relat6rio  de  Controle  dos   Empenhos  com  filtros  no  minimo  de  ficha,

ntlmero de empenho e tipo de empenho;

13.11.18.     Relat6rio  dos  Saldos  dos  Empenhos  com  opgao  de  filtro  por  tipo  de

empenho;

13.11.19.      Relat6rio    de     Empenhos    por    Unidade    Orgamentaria    /    Funcional

Programatica;

13.11.20.     Relat6rio da Despesa Empenhada porfonte de Recurso;

13.11.21.     Relat6rio da Despesa Empenhada e paga porfonte de Recurso;

13.11.22.     Relat6rio da Despesa a pagar por credor;

13.11.23.     Relat6rio da Despesa a pagar por periodo;

13.11.24.     Relat6rio da Despesa a pagar por Ficha;

13.11.25.     Relat6rio da Despesa a pagar por unidade orgamentaria;

13.11.26.     Relat6rio da Despesa a pagar porvencimento;

13.11.27.      Relat6rio da programagao Financeira de Desembolso;

13.11.28.     Relat6rio do saldo das Dotag6es por unidade orgamentaria;

13.11.29.      Relat6rio de pagamentos por credor;

13.11.30.      Relat6rio da Despesa Liquidada para publicagao;

13.11.31.      Relat6rio    de    Pagamentos    por    Unidade    Orgamentaria    /    Funcional

Programatica;

13.11.32.     Relat6rio da  Despesa  Prestagao de  Contas -Lei  Complementar n°  131

de 27 de maio de 2009;

13.11.33.     Relat6rio   do   Percentual   das   Despesas   em   Relagao   aos   Repasses

Recebidos;
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13.11.34. Relat6rio  do   Percentual  da   Despesa  de   Pessoal   Conforme Emenda

58/2009;

13.11.35.     Relat6rio  do  Comparativo  da  Despesa  Fixada  / Atualizada  e  Realizada

por Fungao/Sub-funcao;  contabilidade.

13.12. Portarias STN:                Geraeao        automatizada            das             planilhas

comp]etas  ou  simplificadas  dos  arquivos,  xls  do  SICONFI,  conforme  os

dados da contabilidade:

13.12.1.         DCA Anual;

13.12.2.         RGF  Legislativo.

13.13. Relat6rios da Tesouraria contendo os seguintes items:

13.13.1.        Boletim  de  Caixa  com  possibilidade  de  filtros  no  minimo  por  periodo  e

selegao do banco quando necessario;

13.13.2.

13.13.3-

13.13.4.

1311315.

13113.6.

13.13.7.

Demonstragao dos Saldos Bancarios;

Extrato Bancario;

Contas Bancarias;

Posigao financeira das Fontes de Recurso;

Conferencia de Bancos Conciliados; e

Conciliagao.

13.14. Relat6rios dos Saldos Extraorcamenfarios:

13.14.1.        Demonstraeao Analitica de Divida Flutuante / Realizavel do Exercicio.

13.15. Anexos de Balancos:

13.15.1.        Anexo   12   -   Balango   0reamentario;   conforme   SISTEMA  AUDESP   e

analitico contendo as contas que comp6e cada campo do demonstrativo;

13.15.2.     Anexo  13  -Balango  Financeiro,  conforme  SISTEMA AUDESP  e  analitico

contendo as contas que comp6e cada campo do demonstrativo;

13.15.3,     Anexo  14 -Balango  Patrimonial,  conforme SISTEMA AUDESP e analitico

contendo as contas que comp6e cada campo do demonstrativo; e

13.15.4.     Anexo    15    -    Demonstragao    das    Variag6es    Patrimoniais,    conforme

SISTEMA AUDESP e analitico contendo as contas que comp6e cada  campo
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do demonstrativo.

13.16. Graficos da Execueao Orgamenfaria:

13.16.1.

13.16.2.

13-16.3.

13.1614-

13.16.5.

13.16-6.

Despesa Fixada;

Despesa Empenhada;

Despesa Fixada x Despesa Realizada;

Demonstrativo da Despesa;

Despesa Empenhada Liquidada e Paga; e,

Comparativo da Despesa (por grupo).

13.17.Informae6es    das    Areas    de    Compras,    Licjtae6es,    Almoxarifado    e

Patrjm6nio:

13.17.1.     Relat6rio das Licitag6es Realizadas noAno;

13.17.2.     Relat6rio dos contratos (Vencimentos, Controle dos saldos, Extratos);

13.17.3.     Relat6rio das movimentag6es do almoxarifado para  utilizagao na auditoria

contabil sobre os langamentos das notas de empenhos liquidadas;

13.17.4.     Relagao  de  Movimentos  de  entradas  no  almoxarifado  que  nao  utilizaram

empenho (doag6es);

13.17.5.     Resumo  Contabil  das entradas  e  saidas  do  almoxarifado  em  formato  de
"balancete" com a codificagao do plano contabil ja utilizando e segregando os

movimentos baseados no Plano de Contas Aplicado ao Setor Ptlblico;

13.17.6.   Inventario dos  Estoques que  podera ser emitido a qualquer momento para

possiveis   pericias/auditoria   nos   materiais   estocados,    podendo   este   ser

emitido para todos locais de almoxarifado existente ou individualizado;

13.17.7.   Relat6rio  das  movimentag6es  do  patrim6njo  para   utilizagao  na  auditoria

contabil sobre os langamentos das notas de empenhos liquidadas;

13.17.8.   Relagao  de   Movimentos  de  entradas   no   patrim6nio  que   nao   utilizaram

empenho (doag6es);

13.17.9.     Resumo    Contabil    das    aquisig6es,    desincorporag6es,    depreciag6es,

ajustes  e  reavaliag6es  dos  bens  patrimoniais,  agrupados  com  a  codificagao

do  plano  contabil  ja  utilizando  e  segregando  os  movimentos  baseados  no

Plano de Contas Aplicado ao Setor Pdblico; e

13.17.10.   Inventario  dos  Bens  que  podera  ser  emitido  a  qualquer  momento  para
/
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possiveis  pericias/auditoria  nos  registros  do  imobilizado,  podendo  este  ser

emitido para todos os bens ou individualizado;

13.17.11.     Graficos de compras e Licitac6es, Almoxarifado e patrim6nio;

13.17.12.     Auditoria  interativa  para  analise  dos  processos  de  compras  licitadas  ou

dispensadas   de    licitag6es   com    disponibilidade   de   todos   os   processos

realizados  para  selegao  de  auditoria,  nos  mesmos  moldes  utilizados  para  as

analises    de    monitoramento,    com    e-mails    automaticos,    delegag6es    de

repostas,  procedimentos  de  navegagao,  cadastros,  perguntas  e  respostas,

restrig6es a permiss6es de usuarios,  acompanhamento de status,  anexos de

documentos   e   arquivos,   status   para   acompanhamento,   argumentagao   e

contestagao  das  respostas,  fundamentagao  legal  pfevia,  e  chek  list  previo

para cada modalidade de licitagao.

13.18. Informae6es da Area de Administragao de Pessoal;

13.18.1.  Geragao automatizadas dos seguintes relat6rios:

13.18.2.  Analise da Folha de Pagamento;

13.18.3.   Relat6rios lnstitucionajs;

13.18.4.   Registro de Servidores;

13.18.5.   Quadro de Servidores;

13.18.6.   Relat6rio de Admissao e Demiss6es;

13.18.7.     Relat6rio de Dependentes;

13.18.8.     Relat6rios Gerais;

13.18.9.     Resumo cadastral;

13.18.10.      Servidores porfaixa etaria;

13.18.11.      Relat6rios do Tribunal de contas

13,18.12.      Relat6rio de Avaliag6es;

13.18.13.      Relat6rio para analise de contribuig6es e Aposentadorias;

13.18.14.     Resumo para empenhos da folha de pagamento;

13.18.15.      Ficha  Financeira;

13.18.16.      Resumo do movimento calculado;

13.18.17.      Relat6rio completo e simplificado da Folha de pagamento;

13.18.18.      Movimento digitado da folha de pagamento;

13.18.19.     Relat6rio  de  controle   lnterno  para  analises,   com  opgao  de  incluir  os
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dados de:  Populagao,  Repasse e Subsidio Estadual por periodo;

13.18.20.     Evolugao das Despesas e Receitas

13.18.21.      Relat6rio  ,para  acompanhamento  das   Horas   Extras  para  funcionarios

comissionados; e

13.18.22.     Graficos e Tabelas com informag6es referentes aos servidores por, faixa

salarial, tempo de servi?o, faixa etaria, tempo de contribuigao previdenciaria.

14.          PORTAL DA TRANSPARENCIA

14.1.Com   objetivo   de   demonstrar   informag6es   referente   as   contas   pdblicas   a

sociedade    com    base    nas    leis    vigentes    da    transparencia    ptlblicas,    Lei

complementar  131  de 27 de   maio de 2009  (Lei  da Transparencia  Ptlblica),  a  Lei

Complementar n°  101,  de 4 de  maio de 2000  (Lei de  Responsabilidade  Fiscal) e

a Lei  12.527/2011  (Lei Brasileira de Acesso a lnformagao);

14.2.A  Lei  complementar  131  de 27 de maio de 2009: Acrescenta dispositivos a  Lei

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finangas

ptlblicas   voltadas   para   a   responsabilidade   na   gestao   fiscal   e   da   outras

providencias,    a   fim   de   determinar   a   disponibilizagao,    em   tempo   real,   de

informag6es  pormenorizadas  sobre  a  execugao  orgamentaria  e  financeira  da

Uniao,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municipios.  Ja  a  Lei  12.527/2011,

regulamenta    o    direito    a    informaeao    garantida    pela    constituigao    Federal,

obrigando  os  6rgaos  ptlblicos  a  considerar  a  publicidade  como  regra  e  o  sigilo

como  exceeao,  a  fim  de  facilitar  e  agilizar  o  acesso  por  qualquer  pessoa  as

informag6es,  com objetivo de desenvolver a transpatencia e o controle social  na

administragao pdblica;

14.3.De   forma   automatizada,   os   sistemas   de   contabilidade,   compras,   folha   de

pagamento  fornece  em  tempo  real  no  Portal  da  Transparencia  as  informag6es

referentes  as  Transferencias,  Despesas,  Restos  a  Pagar,  Licitag6es,  Contratos,

Convenios,  Diarias e Adiantamentos.  A tela  principal  permite a  navegagao direta

a  outros  menus  estruturados,  bern  como:   Estrutura  Administrativa,   Legislagao

Municipal,   Planejamento,   Precat6rios,   Presta?ao  de  Contas,   Restos  a  Pagar,

Terceiro Setor e Ou{ras lnformag6es;

14.4.Em   plataforma  WEB,  os  dados  devem  ser  disponibilizados  com   linguagem
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simplificada,    navegagao    descomplicada    e    facil    acesso, com    informag6es

relacionadas a legislagao pertinente ao portal da Transparencia e as informae6es

da entidade;

14.5.Disponibilizagao  dos  dados  no  Portal  da  Transparencia  atraves  da  URL  para

possibilidade de  realizacao de consulta e retorno atrav6s de  URl's,  direcionando

para a tela do contetldo desejado ou arquivo.

14.6.     RECEITAS E DESPESAS

14.6.1.          INFORMAC6ES         DAS         TRANSFERENCIAS         E         RECEITAS

EXTRAORCAMENTARIAS:

14.6.1.1.As    informag6es    referentes    as    RECEITAS    EXTRAORQAMENTARIAS

devem    ser    disponibilizadas    no    Portal    da    Transparencia,    autorizadas

diretamente pelo sistema de contabilidade, ap6s a data encerrada;

14.6.1.2. Os   filtros   de   Consulta   da   Recei{a   Extraorgamentaria   por:   consulta   por

periodo  (dia,   mss  e  ano)  demonstrando  no  resultado  a  conta  contabil,   a

descrieao  da  receita  e  o  valor  arrecadado,  com  a  possibilidade  de  exportar

informae6es em formatos:  .CSV,  .TXT, PDF, JPG e URl.

14.6.2.          INFORMAC6ES DAS DESPESAS:

14.6.2.1. As informae6es referentes as  DESPESAS  EMPENHADAS,  LIQUIDADAS  E

PAGAS,  devem  ser disponibilizadas  no  Portal  da Transparencia,  autorizadas

diretamente pelo sistema de contabilidade, ap6s a data encerrada;

14.6.2.2. Possibilidade   de   consulta   da   Despesa   empenhada,   liquidada   e   paga,

utilizando alguns filtros:

a)       Selecionar periodo (dia, mss eano);

b)      Selecionar  Tipo  de   Despesa   Or?amentaria,   Extraorgamentaria   e   Restos   a

Pagar;

c)       Op?ao    de    Filtros    por    Orgao,    Sub-Fungao,    Programa,    Agao,    Categoria

Econ6mica e Fonte de Recursos;

d)      Consulta por credor/Fornecedor.

14.6.3.     Na   consulta   da   DESPESA   EMPENHADA,   disponibilizar   no   resultado   o

ntlmero  do  empenho,  data  de  emissao,  CPF/CNPF,  Descrigao  do  Credor,
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Modalidade  de  Licitagao,  Licitagao  e  Valor  Empenhado.  Atrav6s  da  nota  de

empenho  (Demonstrar o empenho,  a data empenhada,  o credor,  os  itens da

despesa,    a    modalidade    de    licitagao,    o    ntlmero    da    licitagao,    o    valor

empenhado   e   a   exibigao   da   Nota   de   empenho   conforme   emissao   na

contabilidade,   demonstrando  as  seguintes  informag6es:   Data  de  emissao,

Ntlmero  do  Empenho,  Ficha  de  Despesa,  Credor/Fornecedor,  Endereap  do

lnteressado,     Dados    de     Licitag6es,     Unidade     Orgamentaria,     Funcional

Programatica,     Categoria     Econ6mica,     Destinaeao    de    Recursos,    Valor

empenhado,  Saldo  da  Dotagao,  Vinculos  e  ltens);  com  a  possibilidade  de

exporfar a nota de empenho em formatos:  .CSV,  .TXT,  PDF, JPG e URl;

14.6.4.        Na   consulta   da   DESPESA   LIQulDADA,   disponibilizar   no   resultado   o

ndmero do empenho,  o ntlmero da  liquidagao,  data de liquidagao, CPF/CNPF,

Descrigao  do  Credor,  Modalidade  de  Licitagao,  Licitagao  e  Valor  Liquidado.

Atraves  da   nota  de   liquidagao   (Demonstrar  o  empenho  liquidado,   a  data

liquidada,  o  credor,  a  descrigao  da  liquidagao,  a  modalidade  de  licitagao,  o

ndmero  da  licitagao  e  o  valor  liqujdado  e  a  exibigao  da  Nota  de  Liquidagao

conforme emissao na contabilidade,  demonstrando as seguintes informag6es:

Data da Liquidagao e Vencimento,  Empenho,  Ficha de Despesa,  lnteressado,

Validade,  Responsavel,  Documento,  Valor  liquidado,  Unidade  Orgamentaria,

Funcional   Programatica,   Categoria   Econ6mica,   Destinagao   de   Recurso   e

Especificagao   da   Despesa);   com   a   possibilidade   de   exportar  a   nota   de

liquidagao em formatos:  .CSV,  .TXT,  PDF, JPG e URl;

14.6.5.     Na  consulta  da  DESPESA  PAGA,  disponibilizar  no  resultado  o  ndmero  da

ordem de  pagamento,  data do  pagamento,  CPF/CNPF,  Descrigao do Credor,

Modalidade   de   Licitagao,   Licitacao   e   Valor   Pago.   Atrav6s   da   ordem   de

pagamento (Demonstrar o empenho pago, a data do pagamento, o credor, os
itens  da despesa,  a  modalidade de  licitagao,  o  ndmero da  licitagao e  o valor

pago    e    a    exibigao    da    ordem    de    pagamento    conforme    emissao    na
contabilidade,   demonstrando  as  seguintes  informag6es:   Data  de  emissao,

Ntlmero  do  Empenho,  Ficha  de  Despesa,  Credor/Fornecedor,  Endereap  do

lnteressado,     Dados     de     Licitag6es,     Unidade     Orgamentaria,     Funcional

Programatica,     Categoria     Econ6mica,     Destinagao    de     Recursos,    Valor

empenhado,  Saldo  da  Dotagao,  Vinculos  e  ltens);  com  a  possibilidade
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Site:   www.   iacarei.sp  leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 74/98

exportar a ordem de pagamento:  .CSV,  .TXT,  PDF, JPG e URI;

14.6.6.     Menu configuravel para anexos de relat6rios de RESTOS A PAGAR com a

possibilidade de inclusao, exclusao e alteragao de dados e anexo de arquivos

nos  formatos  .CSV,   .TXT,   .PDF,  JPG  e  URl  de  acordo  com  a  escolha  da

entidade.     Pesquisa  de  informag6es  dos  arquivos  anexados  no   Portal  da

Transparencia.

14.7.     PESSOAL

14.7.1.          iNFORMAe6Es   DA   FOLHA   DE   PAGAMENTO   NO   PORTAL   DA

TRANSPARENCIA

14.7.1.1. De   forma   automatizada,   as   informag6es   da   FOLHA   DE   PAGAMENTO

estarao   disponiveis   no   Portal   da   Transparencia,   atrav6s   do   sistema   de

Recursos   Humanos,  com  a  possibilidade  de  exportar  as  informag6es  nos

formatos:  .CSV,  .TXT,  PDF, JPG e URI;

14.7.1.2. Possibilidade de consulta da Folha de Pagamento por:

e)

Servidor,    detalhando    as    seguintes    informag6es:    Nome,    data    de

Admissao,  Departamento e Cargo/Fungao;

Servidor e Salario, detalhando as seguintes informag6es:  Nome,  Data de

Admissao,  Departamento, Cargo/Fungao e Salario;

Cargo/Fungao,   detalhando   as   seguintes   informag6es:   Cargo/Funeao,

Quantidade de Servidores, e Salario;

Matricula   e   Salario,   detalhando   as   seguintes   informag6es:   Matricula,

Data  de  Admissao,  Departamento,  Cargo/Fungao,  Valor  Base,  Valor  Bruto,

Valor Liquido;

Todas  as  Opg6es  de  Salario  poderao  ser  disponibilizadas  por:  Salario

Base,  Salario Bruto ou  Liquido.

14.7.1.3. Menu   configuravel   para  anexos  de  relat6rios  de  gasto  com   pessoal,   e

outras informag6es pertencentes aos cargos e funcionarios da entidade,  com

a  possibilidade  de   inclusao,   exclusao  e   alteragao  de  dados  e   anexo  de

arquivos  nos formatos  .CSV,.TXT,  .PDF e JPG,  de acordo com  a escolha da

entidade.   Pesquisa   de   informae6es   dos   arquivos   anexados   no   Portal   da

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel
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Transparencia.

14.8.   PUBLICACACAO    DE    DIARIAS,    VIAGENS    E    ADIANTAMENTOS    NO

PORTAL DA TRANSPARENCIA

14.8.1-

14.8.2.

e     forma     automatizada,     as     informagdes     de     DIARIAS.     VIAGENS     E

ADIANTAMENTOS  estarao  disponiveis  no  Portal  da  Transparencia  atraves

do sistema de Contabilidade,  com a possibilidade de exportar as informag6es

nos formatos:  .CSV,  .TXT,  PDF, JPG e URl;

P
ossibilidade de Consulta por:

a)     Diarias,   detalhando   o   ndmero   do   empenho,   data   de   emissao,   CPF   do

Responsavel,  Motivo da Viagem e Valor Utilizado;

b)     Viagens,   detalhando   o   ndmero   do   empenho,   data   de   emissao,   CPF   do

Responsavel,  Motivo da Viagem e Valor Utilizado;

c)     Adiantamentos, detalhando o ntlmero do empenho,  data de emissao,  CPF do

Responsavel,  Motivo  da  Viagem  e  Valor  Utilizado,  detalhando  o  numero  do

empenho,  data de emissao,  CPF do  Responsavel,  Motivo da Viagem e Valor

Utilizado, Valor devolvido e Periodo.

14.8.3.                                                                                                                                                                             M

enu  configuravel  para  anexos  de  relat6rios  para  Prestagao  de  Contas  de

Diarias,  Viagens e Adiantamentos com  a  possibilidade de  inclusao,  exclusao

e  alteragao  de  dados  e  anexo  de  arquivos  nos  formatos  .CSV,  .TXT,  .PDF,

JPG e URl de acordo com a escolha da entidade.

14.9.LICITAC6ES,      CONTRATOS      E      CONVENIOS      -      PUBLICACAO      DE

LlclTAe6Es E cONTRATOs NO PORTAL DA TRANspARENciA

14.9.1.     De forma  automatizada,  as  informac6es  de  LICITACOES  E  CONTRATOS

estarao   disponiveis   no   Portal   da   Transparencia,   atrav6s   do   sistema   de

Compras,   com  a  possibilidade  de  exportar  as  informag6es  nos  formatos:

.CSV,  .TXT,  PDF,  JPG e URl.  Possibilidade de consulta de Contratos por:

a)              Exercicio;

b)             Periodo;

Pra€a  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel
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c)             Credor/Fornecedor;

d)            Tipo   de   Contrato   (Seguros   Contratados,   Contratagao   de   Servigos,

Contratagao   de   Servigos   e   Obras,   Contratagao   de   Servigos   e   Utilidade

Ptlblica,  Locagao Passiva, Aquisigao de Material).

14.9.2.     Na consulta de Contratos disponibilizar no resu]tado o Ndmero do Contrato,

Ano,  Credor/Fornecedor,  Data  de  Assinatura,  Data  de  Termino  e  Valor  do

Contrato;

14.9.3.     Os Anexos de Contratos disponiveis  no  Portal da Transparencia,  de forma

automatizada do sistema de Compras.

14.9.4.     Possibilidade de consulta de Licitae6es por:

a)  Exercicio;

b) Periodo;

c) Modalidade     de     Licitagao     (Convite/     Compras/Servigos,     Convite/Obras,

Concorrencia  publica/Compras/Servigos,  Concorrencia  Pdblica/Obras,  Dispensa  de

Licitagao,  lnexibilidade).

d) Status:  Licitagao Aberta, em Andamento ou Encerrada.

14.9.5.     Na    consulta   de   Licitag6es   disponibilizar   no    resultado   o    Ndmero   da

Licitagao,  Modalidade,  Data de Abertura e Objeto;

14.9.6.       Os  Anexos  de   Licitag6es  disponiveis   no   Portal   da  Transpatencia,   de

forma automatizada do sistema de Compras;

14.9.7.     Menu   configuravel   para   anexos   de   relat6rios   de   compras   realizadas,

contratos  e  licitag6es,  com  a  possibilidade de  inclusao,  exclusao  e  alteragao

de dados e anexo de arquivos nos formatos .CSV,  ,TXT,  PDF, JPG e URI., de

acordo  com  a  escolha  da  entidade.  Pesquisa  de  informag6es  dos  arquivos

anexados no Portal da Transparencia.

14.io. puBLicAeACAO DE cONVENios NO PORTAL DA TRANspARENciA

14.10.1.  De    forma    automatizada,    as    informag6es    de CONVENIOS    estarao

disponiveis  no  Portal da Transpatencia atrav6s do  sistema de Contabilidade,

com  a  possibilidade  de  exportar  as  informag6es  nos  formatos:  .CSV,  .TXT,

PDF, JPG e URl;

14.10.2,   Possibilidade de Consulta de Convenios por:

a)   Exercicio;

Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP    ]2,327-901   -Tel
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b)   Tipo  de  Convenio  (Concessao  de  Auxilios,   Concessao  de  Contribuig6es,

Contribuigao  de  Subveneao,  Concessao de  Outros  Recursos,  Recebimento

de   Auxilios,    Recebimento   de   Contribuig6es),    detalhando   as   seguintes

informa?6es:    Ntlmero   do   Convenio,   Ano,    Credor/Fornecedor,    Data   de

Assinatura,  Data de T6rmino e Valor do Convenio.

14.10.3.  Menu configuravel para anexos de Convenios,  e outras informag6es com a

possibilidade de inclusao, exclusao e alteragao de dados e anexo de arquivos

nos  formatos  .CSV,  .TXT,   .PDF,  JPG  e  URl  de  acordo  com  a  escolha  da

entidade.   Pesquisa  de   informag6es  dos  arquivos   anexados   no   Portal   da

Transparencia.

14.11.   PLANEJAMENTO      -DISPONIBILIDADE      DE      INFORMAC6ES      DO

PLANEJAMENTO

14.11.1.   Menu  configuravel  para  anexos  de  relat6rios do  PLANEJAMENTO  (LDO -

Lei  de  Diretrizes  Orgamentarias  e  LOA  -  Lei  do  Orgamento  Anual),  com  a

possibilidade de inclusao, exclusao e alteraeao de dados e anexo de arquivos

em formatos .CSV,  .TXT,  .PDF e JPG, de acordo com a escolha da entidade.

Pesquisa de informag6es dos arquivos anexados no Portal da Transparencia.

14.12.   pRESTAeAO    DE   cONTAs   .   INFORMAeoEs    DE    PRESTACAO    DE

CONTAS

14.12.1.     Menu   configuravel   para   anexos   de   relat6rios   para   PRESTACAO   DE

CONTAS no caso da Camara,  RGF - Relat6rio de Ges{ao  Fiscal e  DADP
- Demonstrativo de Apuragao de Despesas com Pessoal e possibilidade de

inclusao,   exclusao   e   alteragao   de   dados   e    anexo    de    arquivos    nos

formatos   .CSV,   .TXT,   .PDF,   JPG   e   URl   de  acordo   com   a  escolha  da

entidade.  Pesquisa  de  informag6es  dos  arquivos  anexados  no  Portal  da

Transpatencia.

14.13.   ESTRUTURA    ADMINISTRATIVA    -    lNFORMAC6ES    DA    ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA

14.13.1.   Menu  configuravel  para  anexos  de  relat6rios  relacionados  a  ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA   (Regimento    lnterno,    Lei   de    Estrutura   da   Camara   e

Praga  dos  Tres  Poderes,  74   -CEP`.12   327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221
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Organograma)   com   a   possibilidade  de   inclusao,   exclusao  e   alteragao  de

dados  e  anexo  de  arquivos  nos  formatos  .CSV,  .TXT,  .PDF,  JPG  e  URI  de

acordo  com  a  escolha  da  entidade.  Pesquisa  de  informae6es  dos  arquivos

anexados no Portal da Transparencia.

14.14.   LEGISLACAO   -   INFORMACOES   DAS   LEIS   DE   TRANSPARENCIA   E

ACEssO A iNFORMAeAO

14.14.1.   Menu  configuravel  para  anexos de  relat6rios para  publicagao das  LEIS  DE

TRANSPARENCIA   E  ACESSO  A   INFORMACAO   com   a   possibilidade   de

inclusao,  exclusao  e  alteragao  de  dados  e  anexo  de  arquivos  nos  formatos

.CSV,   .TXT,   .PDF,   JPG   e   URl   de   acordo   com   a   escolha   da   entidade.

Pesquisa de informae6es dos arquivos anexados no Portal da Transparencia.

14.15. INFORMAC6ES DA LEGISLACAO MUNICIPAL

14.15.1.  Menu    configuravel    para    anexos    de    relat6rios    para    publicagao    da

LEGISLACAO MUNICIPAL   com   a possibilidade   de   inclusao,   exclusao   e

alteragao de dados e anexo de arquivos nos formatos .CSV,  .TXT,  .PDF, JPG

e  URl  de  acordo  com  a  escolha  da  entidade.  Pesquisa  de  informag6es  dos

arquivos anexados no Portal daTransparencia.

HERE.HRI

14.16.BOT6ES  E  ABAS  CONFIGURAVEIS  NOS  MENUS  (PARA  INCLUSAO  DE

ARQUIVOS      REFERENTES     AOS     JULGAMENTOS     DE     CONTAS      DO

EXECUTIVO E OUTROS DOCUMENTOS)

14.16.1.     Possibilidade  de  adigao  de  bot6es  e/ou  abas  adicionais  nos  menus,  de

forma configuravel,  permitindo assim a  inclusao de outros documentos como,

por   exemplo,   anexos   referentes   as   CONTAS   DO   PODER   EXECUTIVO

(obrigat6rios   segundo   a   Lei   de   Responsabilidade   Fiscal),   e   outros   que

venham    a    se   fazer   necessarios.    Permitir   a   criagao   de   estrutura    de

documentos dentro do ambiente do Portal da Transpatencia,  SEM  LIMITE  no

ndmero   de   pastas,   subpastas  e   arquivos   disponibilizados,   para   inclusao,

inclusive,    de    relat6rios    (contabeis,    fiscais,    patrimoniais,    etc.)    e    outros

documentos referentes a exercicios anteriores.  Permitir a inclusao, exclusao e

alteraeao de dados e anexar arquivos nos formatos  .CSV,  .TXT  .PDF,  JPG e

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel   .   (12)3955-2286/2221
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URl  de  acordo  com  a  escolha  da  entidade.  Possibilitar ao visitante  a  opeao

entre   a   visualizagao   dos   arquivos   na   tela   ou   o   download   dos   mesmos.

Pesquisa de informae6es dos arquivos anexados no Portal da Transparencia.

14.17.   MODULO    DE    SEGURANCA    DO    PORTAL    DA    TRANSPARENCIA    -

ACESSO A AREA RESTRITA

14.17.1.               0  acesso  a  area  restrita  devefa  ser  permitido  somente  a  usuarios

cadastrados, com suas respectivas senhas;

14.17.2.                Na area restrita, o administrador podefa:

Gerenciar e cadastrar usuarios e grupos de usuarios;

Gerenciar as permiss6es de usuarios e grupos de usuarios;

Verificar   todas   as   alterag6es   realizadas   por   usuarios   e   grupos   de

usuarios no Portal da Transparencia, atrav6s do relat6rio de auditoria;

Gerenciar  a  disponibilizagao  de  telas   para  visualizagao   no   Portal   da

Transparencia;

Transferir   arquivos   anexados,    no   mesmo   sub-menu   do   Portal   da

Transpafencia;

Alterar    a    Apresentagao/Legislagao    no    dashboard    do     Portal    da

Transparencia;

Gerenciar os  bot6es e/ou  abas configuraveis,  bern como  a estrutura  de

pastas, subpastas e arquivos mencionada no item  14.16

14.18. ITENS DESEJAVEIS

14.18.1.  ACESSO  AOS  DADOS  -0  sistema  devera  permitir  o  acesso  aos  dados

nao  formatados,   visando   possibilitar  que  os   mesmos  sejam   utilizados   de

diversas maneiras, como por exemplo:

a) Troca de dados entre os varios m6dulos do sistema;

b) Troca de dados com outros sistemas;

c) Exibigao na Web de forma flexivel (tabelas,  graficos, etc.);

d) Formatagao de relat6rios, etc.

14.19. CONVERSAO DE FORMATOS

14.19.1.     Embora  seja   mencionado  em  todos   os   m6dulos   que   o  sistema  deve
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permitir a  inclusao  de  "anexo  de  arquivos  nos  formatos  .CSV, .TXT,   -PDF,

JPG  e  URl",  o  ideal  seria  que  o  sistema  contenha  rotinas  para  converter e

exportar   os   dados   em   diversos   formatos,    inclusive   em   formatos   nao

proprietarios,  de  acordo  com  opgao  do  usuario.  Os  principais  formatos  a

serem considerados sao:  .CSV,  .TXT,  .XML,  .PDF e .JPG.

14.2o.   slsTEMA ELETR6Nico DE INFORMACAo Ao clDADAo -Ersic

14.20.1.  Sistema  atraves  do  qual  o  visitante,   atraves  de   urn  formulario,   podefa

solicitar informagdes adicionais e detalhadas que nao estejam prontamente

disponiveis,  e acompanhar o atendimento de sua solicitagao.  Este sistema

devera contar com as seguintes funcionalidades:

a) Possuir  URL  pr6pria,  para  que  possa  ser acessado  diretamente  atraves
de  link  existente  tanto  no  Portal  da  Transparencia  como  em  qualquer

pagina  do  site  da  Camara  Municipal  (exemplos:  www.iacarei.lea.br/esic
e/ou esic.iacarei.lea.br);

b) Cadastro  inicial  de visitante  solicitando  nome  completo,  ntlmero  de  CPF,

senha e enderego de e-mail;

c) Ap6s  o  cadastro  inicial,  envio de e-mail  para  confirmagao,  ap6s  a  qual  o

usuario tera seu acesso ao sistema liberado;

d) Login  (acesso ao sistema)  utilizando  CPF e senha,  com  possibilidade de

recuperagao de senha por e-mail em caso de esquecimento;

e) Formulario trazendo os seguintes campos pre-preenchidos:

•      Nome completo do solicitante;

•      Enderego de e-mail do solicitante; e

•      Data da solicitagao (data corrente).

Apresentar  tamb6m  os  seguintes  campos  a  serem  preenchidos  pelo
usuario (ambos obrigat6rios):

•     Assunto;e

•      Mensagem (solicitagao).

f)  Geracao de ndmero de protocolo tlnico para cada solicitagao (similar a urn
"tiquete de atendimento");

PTaga  dos  Ti.es  Poderes,  74  -CEP:   ]2   327-901   -Tel,:   (12)3955-2286/2221
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g) Listagem de solicitag6es pesquisavel por:  requisitante,  assunto,  data e/ou
ndmero de protocolo;

h)No   caso   de   pedidos  ja   atendjdos,   possibilidade   de   visualizagao   das

respectivas respostas;

i)   No  caso  de  pedidos  nao  atendidos,   visualizagao  do  prazo   limite  para

resposta;

j)   Envio  de  cada  formulario  preenchido  por  e-mail  para  o  responsavel  da
entidade;

k) Envio de alerta por e-mail para o responsavel da entidade quando o prazo

limite    de    resposta    estiver   prestes    a    esgotar    (com    antecedencia

configuravel);

I)   Possibilidade de visualizar o ntlmero de pedidos enviados e atendidos por

periodo (mss / ano), com opgao de geragao de relat6rio;

in)   Possibilidade  de  cadastro,   por  parte  do  responsavel  da  entidade,   de

solicitag6es recebidas por e-mail ou de forma presencial,  bern como das

respectivas respostas.

15.       SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIIVI6NIO

15.1.0  sistema  de  Patrim6nio  devera  ter  como  objetivo  o  controle  de  bens  desta

Administragao,   devendo   possuir   integragao   com   o   sistema   de   Compras   e

Licita?ao,de  modo  que  disponibilize  todos  os  dados  referentes  a  aquisie6es  de

bens m6veis e im6veis para gerenciamento do sistema;

15.2. Plano de Contas (AUDESP);

15.3.Para  o  pleno  atendimento  das  exigencias  AUDESP  (Auditoria  Eletr6nica  do

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo), o sistema devera dispor de recurso

especifico   para   classificar  os   Tipos   de   Bens   com   suas   respectivas   Contas

AUDESP, para a emissao do Balancete Mensal;

15.4. Condie6es de Parametrizagao;

15.5.Como   requisito   minimo,    o   sistema   devera   ter   controle   por   ntlmero   de

chapa/bern, de modo que possibilite o cadastramento individual ou em grupo;

15.6.Possuir   integragao   com   o   sistema   de   gestao   orgamentaria,   permitindo   o

langamento automatico nas contas contabeis ao fazer o encerramento
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15.7.Possuir   rotina   de   auditoria   contabil,   validando   os   langamentos   dos   bens

patrimoniais  com  os  contabeis  e  fazendo  o  apontamento  das  diferengas  para

ajuste  antes  do fechamento  mensal,  e  ainda,  servindo  para  base  em  possiveis

notas explicativas;

15.8. Condig6es de Cadastro

15.8.1.  0   sistema   devera   fornecer   condig6es   minimas   cadastrais,   facilitando   a

gestao   e   controle   desta   Administragao,   com   pelo   menos   os   seguintes

recursos:

15.8.1.1. Cadastro   de   Fornecedores   (devendo   possibilitar,   atraves  da   integragao

com o sistema de Compras e Licitag6es,  a insergao simultanea do fornecedor

cadastrado    no   sistema   de   Compras/Licitag6es,    ou   seja,    o   fornecedor

cadastrado   no   sistema   de   Compras  e   Licitag6es   devera   ser  cadastrado

automaticamente no sistema de Patrim6nio);

15.8.1.2. Permitir identificar no cadastro de fornecedores,  aqueles que sao doadores

ou  seguradoras,  para  controle e acompanhamentos das garantias e seguros

dos bens patrimoniais;

15.8.2.     Cadastro de Bens patrimoniais;

15.8.2.1. Locais  da  Administragao,  e,  se  necessario,  permitir  o  cadastramento  de

Sublocais;

15.8.2.2. Cadastro de  Responsaveis por Local,  devendo ter a  possibilidade de emitir

relat6rio  que  demonstre  todos  os  bens  que  estao  sob  a  responsabilidade

do(a) servidor(a);

15.8.2.3. Cadastro de Categorias de Bens;

15.8.2.4. Cadastro   de   Tipos   de   Bens,   sendo   obrigat6rio   a   classificagao   com   a

respectiva  Conta   Contabil  AUDESP,   devendo  ainda   nao  permitir  qualquer

movimentagao  referente  ao  Tipo  de  Bern  sem  que  haja  previa  classificagao

AUDESP;

15.8.2.5. Ainda  no  cadastro  de  Tipos  de  Bens,  o  sistema  devera  fornecer  campos

para  informar  o  %  (percentual)  Residual  e  Vida  Util  de  cada  Tipo  de  Bern,

atendendo as normas da STN (Secretaria do Tesouro Nacional);

15.8.3.  Tipos   de   Movimento,   devendo   possibilitar   o   cadastramento   de   todo   e

qualquer tipo de movimento que seja indispensavel para a Administragao;

15.8.4.  Motivos  de  Baixa,  possibilitando  o  cadastramento  de  todos  os  motivos  de
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baixa cabiveis a Administragao;

15.8.5.  Desejavel  a  permissao  de  arquivamento  de  documentos  relativos  ao  bern,

assim como anexar uma ou mais fotos de identificagao de cada bern;

15.8.6.  Requisitos Minimos de Consultas de Bens;

15.8.7.  0  sistema  devera  dispor  de  consultas  rapidas  e  dinamicas,  contendo  pelo

menos os seguintes itens:

15.8,7.1. Consulta de Bens Patrimoniais;

15.8.7.2. Consulta  a  Conta  Corrente,  o  sistema  devera  proporcionar  a  geragao  de

consulta  que  demonstre  todo  o  hist6rico  de  movimentagao  de  urn  bern,  de

acordo com  o  periodo desejado,  identificando todas  as  movimentag6es,  com

ordenagao cronol6gica dos movimentos;

15.8.7.3. Resumo  de  Bens  Patrimoniais,  devendo  permitir  a  geragao  por  local,  e

quando necessario, geragao por sublocal;

15.8.8.  Consulta de fornecedores cadastrados;

15.8.9.  Consulta de bens por data de aquisigao;

15.9.      Requisitos para Movimentagao do sistema

15.9.1.       0   sistema   devera   proporcionar  os   seguintes   recursos   para   o   gestor

patrimonial:    Aquisig6es    e    lncorporag6es:    o    sistema    devera    permitir    o

langamento       integrado       com       os       sistemas       de       Contabilidade       e

Compras/Licitag6es,  de  modo que ao  informar o  ntlmero e ano do  pedido de

compra/autoriza?ao  de  fornecimento,   e/ou   ntlmero  e  ano  do  empenho,   o

sistema    de    Patrim6nio    importara    todas    as    informag6es    referentes    a

movimentaeao desejada;

15.9.2.        Permitir ao  realizar o  registro de  urn bern,  incluir a  imagem ou a chave da

Nota Fiscal,  para posterior consulta;

15.9.3.       0  sistema  devera  fornecer  tamb6m,  controle  de  Bens  lm6veis  em  tela

separada,  contendo  campos  com  todas  as  informag6es  cabiveis  ao  registro

de urn bern im6vel;

15.9.4.       Bens  em  Manuteneao:  o  sistema  devera  permitir  o  controle  de  bens

enviados  para  manutengao,  se  a  manutengao for interna,  permitir informar o

setor  que  esta   realizando  a   manutengao,   se  a  manutengao  for  externa,

permitir informar o fornecedor que esta realizando o servigo. Ao enviar o bern
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para  manutengao  o  sistema  devera  emitir  urn  termo

retirando, com campo para assinatura;

informando  quem  esta

15.9.5.       Depreciaeao  de  Bens:  o  sistema  devera  proporcionar ao  usuario  rotina

que  deprecie  automaticamente  os  bens  respeitando  as  informag6es  contidas  no

cadastro de Tipos de Bens (% residual e vida tltil), desde que seja informado apenas

a  categoria,  e  o  tipo  de  bern,  al6m  de  selecionar  o  evento  contabil  referente  a

depreciaeao.  0  sistema  nao  podera  permitir  que  o  mesmo  bern  seja  depreciado

duas vezes no mesmo mss;

15.9.6.       Valorizagao  ou  Desvalorizagao  de  Bens  lm6veis:  o  sistema  devera

permitir valorizar ou desvalorizar os bens im6veis,  de acordo com as alterag6es que

ele sofrer durante o tempo.  Se necessario,  a valorizagao devera ser feita a partir da

informagao de  ndmero e ano do empenho atrav6s da  integragao com  o sistema de

Contabilidade;

15.9.7.       Estorno   de   Movimentacao:   se   o   usuario   cometer  qualquer  erro   na

movimentagao,   o  sistema  devera   dispor  de   recurso  que   permita   o  estorno  da

movimentagao que foi efetuada com erro;

15.9.8.       Transferencia  de  Bens:  o  sistema  devera  permitir  que  o  usuario  faga

transferencia  de   bens  entre   locais,   de   maneira   individual   ou   em   grupo/lote,   de

acordo com a necessidade do gestor;

15.9.9.       Reavaliaeao  de  Bens:  o  sistema  devera  dispor  de  rotina  que  permita

reavaliar os bens independentemente do motivo que o leve a reavaliaeao.  Quando o

sistema  atingir  o  valor  residual  previamente  parametrizado  em  tela  especifica,  o

sistema  devera  dispor  de  relat6rio  que  demonstre  todos  os  bens  que  necessitam

passar por reavaliagao;

15.9.10.     Reclassificagao  Confabil  de  Bens:  se  houver  necessidade,  o  sistema

devera permitir a reclassificagao contabil de bens, de forma individual ou coletiva;

15.9.11.     Baixa  de  Bens:  o  sistema  devera  dispor  de  tela  que  permita  realizar

baixa  de  bens  individualmente  ou  coletivamente,  com  a  possibilidade  de  informar o

motivo de baixa, devidamente cadastrado em tela especifica do sistema;

15.9.12.     Invenfario de  Bens:  o sistema devera permitir a  realizagao de  inventario

de  bens,  com  a  possibilidade  de  utilizar coletor de  dados,  de  modo  que  o  sistema

gere urn arquivo com  urn conjunto de registros para o coletor,  que coletara todas as
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informag6es  desejadas, e  posteriormente  o  sistema  devera  recepcionar  todas  as

informae6es coletadas, para a geragao do resultado de todo o processo;

15.9.13.     0  sistema  devera  ser  compativel  com  o  Coletor  de  Dados  tipo  "Pocket

PC";

15,9.14.     Todas       as       movimentag6es       que       gerem        impacto       financeiro

(aquisig6es/incorporag6es,      baixas,      inventarios,      depreciag6es,      reavaliag6es,

valorizag6es/desvalorizag6es  e  reclassificag6es),  deverao  refletir  automaticamente

no Balancete Mensal AUDESP;

15.9.15.  Desejavel  a  impressao  do  Relat6rio  de  lnventario  com  data  de  emissao

anterior a data atual, carregando os movimentos atualizados ate a data informada;

15.10.    Relat6rios  -Como  requisito  minimo,  o  sistema  devera  atender  pelo  menos

os seguintes relat6rios:

15.10.1.   Relat6rios    Cadas{rais,     de    modo    que    demonstre    todos    os    dados

cadastrados no sistema, tais como:  Locais dos Bens, Fornecedores,  Bens por

Grupo e Tipo,  Bens  Baixados,  Ficha Cadastral do  Bern,  Bens por Ntlmero de

Chapa,  Bens  por Local,  Bens  Patrimoniais  por Situagao e  Bens  Patrimoniais

por Fornecedores;

15.10.2.  Relat6rios  Financeiros,  de  modo  que  demonstre  os  registros  financeiros

decorrentes    das    movimentag6es,    tais    como:    Demonstrativo    de    Bens

Patrimoniais,    Termo    de    Responsabilidade    Total    e    Parcial,    Termo    de

Transfetencia,   Termo  de   Baixa,   Balancete   Mensal  AUDESP,   Extrato  das

Movimentag6es,  Resultado de lnventario e Relat6rio por Tipo de Movimento;

15.11. 0 sistema devera permitir a impressao de etiquetas com c6digo de barras, de

maneira que facilite a lejtura do referido c6digo de barras dos bens patrimoniais.

15.12.    Condig6es de Manutengao

15.12.1.         Como   requisitos   minimos   a   manutengao   deve   conter   as   seguintes

Op96es:

Alteragao de senha de acesso do usuario;

Permitir   que   seja   excluido   urn   movimento,   inserido   erroneamente,

retornando   a   situa?ao   anterior,    sem    prejuizo   aos   demais   movimentos

efetuados,  por ordem decrescente de data,  desde que o fechamento mensal

nao tenha sido encaminhado ao projeto Audesp;

Permitir  realizar  a  manutengao  no  cadastro  inicial  do  bern,  desde  que
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nao existam movimentos posteriores;

Permitir  realizar  a  exclusao  de  urn  bern,   caso  o  mesmo  tenha  sido

cadastrado de forma  indevida,  e  desde  que  o  mesmo  ainda  nao tenha  sido

contabilizado;

C6pia de seguranga (Backup) completa do banco de dados do sistema;

Restauragao completa da c6pia de seguranea.

15.13.    Condig6es  Gerais  -  0  sistema  devera  atender  futuras  adaptag6es  ao

MCASP   (MANUAL   DE   CONTABILIDADE  APLICADA  AO   SETOR   PUBLICO),

PCASP  (PLANO  DE  CONTAS APLICADO AO  SETOR  PUBLICO),  Portaria  STN

n° 664 de 30 de novembro de 2010, especificamente as:  NBC T PATRIMONIO E

sisTEMAs  cONTABEls,   NBc  T  16.9  -  DEPREciACAO,  AMORTlzAeAO  E

EXAUSTAO   NBC   T   16.10  -AVALIAQAO   E   MENSURAQAO   DE  ATIVOS   E

PASSIVOS EM  ENTIDADES DO SETOR PUBLICO.

16.       ADMINISTRACAO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

OBJETIVO: Apoiar o gerenciamento dos recursos humanos da Camara Municipal de

Jacarei  (servidores  efetivos,   comissionados,   aposentados,   pensionistas,   pens6es

judiciais,  agentes  politicos  e  estagiarios)  incluindo  as  rotinas  de  administragao  de

pessoal,  controle de frequencia,  folha de pagamento e dados exigidos pelo esocial,

com   base   em   informag6es   contidas   nos   registros   do   assentamento   funcional

individual e tambem  na  legislagao vigente,  devendo conter,  no minimo,  as seguintes

fung6es:

16.1.   ADMINISTRACAO DE PESSOAL

16.1.1.     Manter  uma  base  de  dados  atualizada  com  as  informag6es  pessoais  e

funcionais,   principals   e   acess6rias,   necessarias   a   gestao   dos   Recursos

Humanos,  ao  processamento da folha de pagamento e ao cumprimento das

obrigag6es     legais     (sociais,     trabalhistas,     previdenciarias     e     esocial),

disponibilizando  informag6es  atuais e  hist6ricas  relativas  aos  assentamentos

funcionais e tamb6m da folha de pagamento;

16.1.2.     Permitir  o  registro  e  o  controle  dos  Atos  Normativos  relativos  a  estrutura

administrativa    do    6rgao    (Leis,    Atos    da     Mesa,     Decretos,     Portarias,
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Resolue6es);

16.1.3.     Permitir o cadastro de cargos,  contendo o  hist6rico de vagas desde a  sua

criagao ate sua extingao, salarios, bolsas de estagio, vinculo (Regime Juridico

e Previdenciario) e fundamentagao legal;

16.1.4.     Permitir  a  geragao  do  Quadro  de  Pessoal,   contendo  o  nLlmero  total  de

vagas  por cargo e  informando  o  ndmero de vagas  providas e  de vagas  nao

providas;

16.1.5.     Permitir o  cadastro  de Agente  Politico,  incluindo  as  informag6es  do  pleito

elejtoral,   data   da   diplomagao,   inicio   e   termino   do   mandato   e   eventuais

afastamentos;

16.1.6.     Permitir a  inclusao  e  a  manutengao  de  informag6es  pessoais  e  funcionais

dos servidores  (ativos e  inativos),  estagiarios,  agentes  politicos,  pensionistas

e        pens6es       judiciais       desde       a        admissao/nomeagao       ate       o

desligamento/exoneragao,    permitindo   o   tratamento   de   diversos   regimes

juridicos  (CLT,  Estatutario,  Contrato  de  Estagio)  e  previdenciarios  (RGPS  e

RPPS -Municipal e Estadual);

16.1.7.     Permitir   a   emissao   de   formulario   para   cadastramento   do   servidor   no

PASEP, quando se tratar de primeiro emprego;

16.1.8.     Permitir o  cadastramento  e  manter o  hist6rico  de  qualificagao  profissional,

inclujndo    grau    de    escolaridade,    formagao,    especialidade,    treinamentos

realizados e experiencias anteriores;

16.1.9.     Permitir o  cadastramento  de  dependentes  e  os  beneficiarios  vinculados  a

estes,   realizando  a  baixa  automatica   nas   hip6teses  estabelecidas  em   lei

(salario familia,  IRRF,  etc.);

16.1.10.   Permitir  o  cadastramento  de  pensionistas  e  pens6es judiciais,  incluindo  o

teor  da  decisao  judicial.   Permitir  o  calculo  automatico  do  valor  da  pensao

judicial  com  base  no  contido  na  decisao  do  juiz  e  as  possiveis  incidencias

sobre ferias,  13° salario;

16.1.11.     Permitir   o   cadastramento   e   o   acompanhamento   das   avaljag6es   de

desempenho   (servidores   em   estagio   probat6rio   e   de   servidores   efetivos

estaveis e para os estagiarios o relat6rio de atividades e termo de realizagao

de  atividades),   registrando  os   resultados  das  avaliag6es  de  desempenho
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peri6dicos;

16.1.12.     Devera  propiciar  a  opgao  que  permite  o  desligamento  do  servidor  com

data   anterior   ao   mss   de   referencia,   inclusive   com   calculo   de   rescisao

contratual;

16.1.13.     Permitir  o  cadastro  de  varias  cargas  horarias  e  de  varias  jornadas  de

estagio, com ou sem horario de almogo/descanso;

16.1.14.   Permitir   o   registro   e   manter   o   hist6rico   de   cargos/fung6es/atividades

desempenhadas;

16.1.15.  Garantir   total   disponibilidade   e   seguranga   das   informac6es   hist6ricas

necessarias as rotinas anuais, como ferias,13° salario,  DIRF,  RAIS, rescis6es

e desligamentos;

16.1.16.     Permitir  o  cadastramento  de  vinculos  anteriores  com  o  servigo  ptlblico

(Federal,  Estadual e  Municipal)  e controlar o tempo de efetivo exercicio  para

fins  de  pagamento  de  vantagens  pessoais  como:  Adicional  por  Tempo  se

Servigo,   Sexta   Parte   e   outros,   de   acordo   com   as   regras   e   parametros

estabelecidos na legislagao vigente (em especial a  Lei Municipal  n° 13/1993 -

Estatuto   dos   Servidores   Ptlblicos   do   Municipio   de   Jacarei),   verificando

automaticamente  as  hip6teses  que  tenham  influencias  na  apuraeao  desses

periodos (licengas, afastamentos, penalidades disciplinares e outros);

16.1.17.   Permitir a emissao e a  impressao de  Ficha de Registro contendo foto e as

principais informag6es pessoais e funcionais;

16.1.18.   Permitir a emissao de relat6rios de  informag6es cadastrais e funcionais por

tipo, por data, por servidor, por vinculo e outras formas de agrupamento;

16.1.19.  Permitir a  emissao  de  relagao  para  o  controle  de  servidores  exercendo  a

substituigao temporaria,  contendo nome do servidor substituto,  organograma,

nome  e  cargo  do  servidor substi{uido,  salario  do  substituto  e  do  substituido,

data    inicial    e    data    final    do    periodo    de    substituigao    e    a    respectiva

fundamentagao legal;

16.1.20.   Permitir  o  cadastramento  e  o  controle  da  evolugao  funcional   (Plano  de

Carreira)  contendo  as  regras  de  apuragao  do  intersticio  de  tempo  e  ainda

verificar  as  situae6es  que  tenham  reflexos  na  aquisigao  do  direito  a  essa

evolugao,  permitindo a emjssao de relat6rios mensais contendo os servidores
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que obtiveram a respectiva evolugao;

16.1.21.  Permitir  o   cadastramento   e   o   controle   de   servidores   em   exercicio   de

a{ividade  remunerada  por gratificagao,  incluindo a denominagao da atividade,

o  valor da  gratificagao  correspondente,  as datas  de  inicio  e fim  e tamb6m  o

registro dos atos de nomeagao e de exoneragao;

16.1.22.   Possibilitar a  inclusao de  informag6es de  mtlltiplos vinculos empregaticios,

devendo  agrupar  os  calculos  previdenciarios  e  de  lRRF  de  forma  que  ele

possa  ser  demonstrado  nos  varios  cadastros  existentes,  ou  ainda  em  urn
tlnico cadastro conforme parametrizagao;

16.1.23.   Permitir a geragao de  relat6rios  mensais  como:  movimentagao de  pessoal

por   periodo:   admitidos   e   demitidos;   servidores,   vereadores   e   estagiarios

ativos  no mss;  aniversariantes no mss;  quadro de cargos e salarios;  horarios

e  jornadas;  formagao,   cursos  e  treinamentos;   relat6rios  simplificados  com

parametros defjnidos pelo usuario do sistema, etc.;

16.1.24.   Permitir  a  emissao  de  formularios  para  atualizagao  cadastral,  declaragao

de encargos de familia para fins de lmposto de Renda, etc.;

16.1.25.   Permitir  a  emissao  de  "Certidao  de  Tempo  de  Contribuigao",  de  "Relagao

de    Remunerag6es   e    Contribuig6es"   e    da    "Declaragao   de    Tempo    de

Contribuigao",   conforme   os   modelos   estabelecidos   pela   Portaria   MPS   n°

154/2008  e/ou  modelos  especificos  do  Orgao,  com  a  opgao  de  inclusao  de

vinculos anteriores;

16.1.26.   Permitir   a   geraeao   de   relat6rios   gerenciais,   contendo   informag6es   da

movimentaeao            de            pessoal            (nomeag6es/exonerae6es            e

contratag6es/desligamentos),   absenteismo,   programagao  de  ferias,   com   a

possibilidade  de  realizar  filtros  das  informag6es  por  setor,   por  vinculo,  por

periodo, etc;

16.1.27.   Permitir    o    controle    das    informag6es    para    o    Perfil    Profissiografico

Previdenciario;

16.1.28.   Permitir   a   emissao   de   requerimento   de   auxilios   previdenciarios   como

Auxilio    Doenea    e    Auxilio    Doenga    Acidentarjo,    conforme    modelos    da

Previdencia Social;

16,1.29.   Permitir a emissao de relat6rios para a programagao de ferias, filtrando por
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setor/departamento, devendo  constar  o  nome  do  servidor  ou  estagiario,  o

periodo  aquisitivo  e  o  saldo  de  ferias,  e  campos  para  anotagao  da  data  de
inicio e quantidade de dias de descanso;

16.1.30.   Permitir  o  cadastro  da  tabela  de  CID  (C6digo  lnternacional  de  Doengas),

engenheiros   e   t6cnicos   de   seguranga   do   trabalho,    medicos   e   outros

profissionais  a  servigo  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  responsaveis  pe[o

cumprimento  dos  Servigos  Especializados  em  Engenharia  de  Seguranga  e

Medicina do Trabalho;

16.1.31.   Indicagao da atividade insalubre, grau de exposigao, descrigao da atividade

conforme previsao nas NR's (Normas Regulamentadoras) do M.T.E.;

16.1.32.   Identificagao da utilizagao de Epl e sua identificaeao;

16.1.33.  Permitir  a  inclusao  e  a  administragao  das  informag6es  do  ASO  (Atestado

de    Satlde    Ocupacional)    no    processo    de    admissao,    peri6dico    e    de

desligamento, dispondo de relat6rio de exames peri6dicos mensais efetuados

e a efetuar;

16.1.34.   Permitir  o  registro  e  o  controle  de  concursos  ptlblicos  realizados,  com  as

respectivas  informag6es  da  empresa  contratada,  datas  de  publicag6es  dos

editais,  relagao dos cargos e vagas oferecidas,  dados dos candidatos e seus

respectivos desempenhos, data da homologagao e prazo de validade;

16.1.35.     Devera   dispor   de   rotina   que   administre   os   processos   seletivos   de

estagiarios   envolvendo   o   cadastro   do   certame,   identificagao   da   lotagao,

requisitos,   n°  de  vagas,  os  classificados,  ordem  de  classificagao,  data  de

ingresso.

16.2.   CONTROLE DE FREQUENCIA

16.2.1.     Permitir a  importagao dos  registros  armazenados  no  rel6gio de  ponto  para

tratamento  das  ocorrencias,  conforme  parametrizagao fornecida  pelo  Orgao,

com   a   emissao   de   relat6rio   (espelho  de   ponto)   para   que   o   servidor  ou

estagiario anote a justificativa de eventuais ocorrencias,  as quais deverao ser

incluidas no sistema para fechamento do controle mensal;

16.2.2.     Permitir  o   cadastramento   e   a   manutengao   do   hist6rico   de   ausencias,

licengas,  afastamentos  (incluindo  urn  banco  de  dados  com  o  CID  -  C6digo

lnternacional  de  Doengas)  e cess6es,  possibilitando a vinculagao e  desconto
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desses langamentos em eventos da folha de pagamento, quando for o caso;

16.2.3.     Permitir o controle automatico de faltas abonadas,  nao permitindo mais que

2 (duas) faltas no mesmo mss e 6 faltas no ano;

16.2.4.     Permitir o  registro  e  o  controle  da  presenga  dos  vereadores  nas sess6es

Ordinarias, mediante a coleta dos registros realizados no rel6gio de ponto;

16.2.5.     Permitir a integragao com o sistema de Folha de pagamento;

16.2.6.     Permitir     a     geragao     de     relat6rios     gerenciais     para     apuragao     e

acompanhamento do absenteismo,  com ope6es de filtro das  informag6es  por

setor,  por vinculo,  por periodo, etc.;

16.3.   PORTALWEB

16.3.1.     0 sistema devera permitir acesso de todos os servidores da lnstituigao com

usuario   e   senha   individualizados,   na   qual   os   servidores   terao   direito   de

receber comunicados diversos,  notificag6es;

16.3.2.       0   gestor  podera   publicar  no  dia,   ou   agendar  urn   dia   para   envio   de

comunicados  aos  seus  servidores,   podendo  verificar  quem  visualizou  seu

comunicado;

16.3.3.        Devera  permitir  consultar  e  imprimir  holerites  e  lnforme  de  Rendimentos

(lR);

16.3.4.        Devera  permitir  que  os  servidores  consultem  sua  Folha  de  Registro  de

Ponto,   Ficha  Financeira,   Extrato  lndividualizado  (tempo  de  servigo),   Dados

Pessoais e de dependentes;

16.3.5.        O sistema devefa permitir anexar qualquer tipo de documento digitalizado

no formato .PDF no prontuario de cada servidor;

16.3.6.        0   servidor   podera   consultar   e   imprimir   qualquer   documento   que   for

anexado em seu prontuario;

16.3.7.       Devefa ter acesso  para  que  os  gestores  de  cada  departamento  possam

justificar,  nao justificar ou abonar o ponto de seus subordinados, obrigando ao

mesmo indicar o motivo da agao escolhida;

16.3.8.       0   campo   de   motivo   podera   ser   selecionado   em   uma   lista   padrao

parametrizavel.   0  gestor  tambem  devera  liberar  as  solicitag6es  feitas  por

seus subordinados ja baixando automaticamente na folha;

16.3.9.        Devera   permitir   Usuarios   e   senhas   especificos   para   os   Usuarios   da
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Divisao de Gestao de Pessoas para possam inserir comunicados, notificag6es

e   Mensagens   direcionadas   por   grupo   de   local   de   trabalho,    grupo   de

servidores, ou para {odos servidores;

16.3.10.     Manter   o   hist6rico   da   vida  funcional   de   cada   servidor  para   consulta,

cargos    ocupados,    salarios    recebidos,    vinculos    e    demais    informag6es

relevantes;

16.3.11.     Devera permitir que cada servidor possa consultar os periodos pendentes

e  gozados  de  ferias,  com  a  opgao  de  solicitar  a  inclusao  de  periodos  de

aquisigao   de   ferias   ou   pagamento   em   pectlnia   no   qual   tenha   direito,   e

bloquear o sistema caso o servidor solicite periodos inexistentes;

16.3.12.     0     sistema    deve     possuir    urn    contador    de     beneficios/    licengas/

afastamentos.   Esse   contador  deve   gerenciar  esses   pedidos,   bloqueando

solicitag6es acima do que 6 determinado pela legislagao vigente;

16.3.13.     0 sistema s6 podera incluir uma ocortencia para urn vinculo determinado,

ou   seja,   nao   pode   vincular   urn   afastamento   doenga   lNSS   para   servidor

estatutario;

16.3.14.     0  administrador  do  portal  pode  vincular  qual  campo  o  funcionario  pode

alterar  dados  como  enderego,  sendo  automaticamente  alterado  no  sistema

local da folha;

16.3.15.     Quaisquer  alterae6es  ou  solicitag6es  feitas  pelos  servidores  no   Portal

WEB o administrador do Portal devera receber uma notificagao para ciencia e

aprovagao e, conforme o caso, andamento ao processo.

16.4. PRESTACAO DE CONTAS

16.4.1.       Controlar e apoiar as atividades  referentes ao processamento da folha de

pagamento   de   forma    integrada   com   os   Sistemas   da   Contabilidade   e
Tesouraria;

16.4.2.       Processar e gerar mensalmente as informag6es exigidas pelo Tribunal de

Contas   do   Estado   de   Sao   Paulo,   especialmente   aquelas   relativas   ao

SiscAAweb    e    AUDESP    -    FASE     Ill    -    ATOS     DE     PESSOAL    E

REMUNERAeAO,  gerando  arquivos  e  pacotes  de  acordo  com  o  leiaute  que

permita a transmissao destes via coletor de dados do Tribunal;

16.4.3.       Processar e  gerar as  informa?6es  de  rotinas  anuais  como  RAIS  e  DIRF,
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incluindo  a  emissao  do  Comprovante  de Rendimentos  Pagos  e  do  lmposto

sobre a  Renda  Retido na  Fonte,  nos padr6es da  legislagao vigente,  incluindo

os  prestadores de servigos  (integrado com o Sistema da Contabilidade),  com

a geraeao dos arquivos de exportaeao para os respectivos programas oficiais

(GDRAIS,  DIRF e e-Social);

16.4.4.       Atos de pessoal:

16.4.4.1. Cadastro de Atos Normativos;

16.4.4.2. Cadastro  de  cargos  bern  como  os  hist6ricos de vagas  constando desde  a

criagao, aumentos e redug6es, ate sua extingao; -Cadastro de Fung6es;

16.4.4.3.Quadro   de   Pessoal   atribuindo   a   cada   cargo   numero   de   vagas   Total,

ntlmero de vagas Providas e Nao Providas;

16.4.4.4. Cadastro de Agente Ptlblico;

16.4.4.5. Cadastro de Lotaeao e seus hist6ricos de Agentes Pdblicos;

16.4.4.6. Gerar arquivos de  remessa definido pelo Tribunal de Contas do  Estado de

Sao  Paulo  no  formato  XML  para  atendimento  ao  M6dulo  Atos  de  Pessoal

Ease Ill dos seguintes arquivos:

a)        ArquivodeAtos Normativos;

b)       ArquivodeAgentes pdblicos;

c)        Arquivodecargos;

d)       ArquivodeFung6es;

e)        Arquivo de Lotagao deAgentes ptiblicos;

i)         Arquivo de Quando pessoal;

g)       Arquivo de verbas Remunerat6rias;

h)       Arquivo de Aposentados e pensionistas;

i)         Arquivo de Folha ordinaria;

j)         Arquivo de Resumo da Folha;

k)        Arquivo de Folhade pagamento ordinaria;

I)         Sistema  de  Escrituragao  Digital  das  obrigag6es  Fiscais,  Previdenciarias  e

Trabalhistas (e-Social):
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16.4.5.     0 sistema  devera  atender  as  exigencias  do  e-Social estabelecidas  pelo

6Eii^

Ministerio   da    Economia/Secretaria    Especial   de   Previdencia   e   Trabalho,

seguindo a legislagao pertinente ao tema e cumprindo o cronograma faseado

de    implantagao    (atualmente    regulamentado    pelas    Portarias    Conjuntas

SEPRT/RFB/ME n° 76/2020 e n° 71/2021);

16,4.5.1. Por meio do e-Social deverao ser comunicados ao Governo,  dentre outras,

as seguintes obrigag6es:

a)        Qualificagao cadastral;

b)       Movimentagao de pessoal (nomeag6es, exonerag6es, afastamentos, etc.);

c)        QHT-Quadrode HorariodeTrabalho;

d)       CTPS-Carteira deTrabalho e previdencia social;

e)        PPP -Perfil profissiografico previdenciario;

f)           SST -Saude e seguranga do Trabalho;

g)          CAT -Comunicagao de Acidente de Trabalho;

h)       GFIP  -Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  e  de  lnformag6es  a  Previdencia

Social;

i)         Folha de pagamento;

j)         GRF-GuiadeRecolhimentodoFGTS;

k)        GPS-Guiadaprevidenciasocial;

I)         DIRF -Declaragao do lmposto de Renda Retido na Fonte;

in)      RAIS -RelagaoAnual de lnformag6es sociais;

n)       DCTF -Declaragao de  D6bitos e  creditos Tributarios  Federais  I  MANAD
-Manual Normativo de Arquivos Digitais

16.5.   FOLHA DE PAGAMENTO

16.5.1.     Controlar e  apoiar as  atividades  referentes  ao  processamento da folha  de

pagamento   de   forma   integrada   com   os   Sistemas   da   Contabilidade   e
Tesouraria;

16.5.2.     Processar  o   pagamento   mensal   dos   agentes   politicos,   dos   servidore§
/
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ativos  e  jnativos,  dos  pensionistas e estagiarios,  incluindo,  conforme  o  caso,

beneficios   como   auxilio   refeigao,   auxilio   alimentaeao,   auxilio   transporfe,

abono de  permanencia,  gratificag6es  por desempenho de atividade e outros,

alem  de  descontos  como  pens6es  alimenticias,  convenios,  consignados,  por

atrasos  ou  ausencias,  etc.,  tratando  adequadamente  os  regimes juridicos  e

previdenciarios;

16.5.3.    A16m  do  pagamento  mensal,  o  sistema  deve  ser  capaz  de  processar  o

pagamento de adiantamentos salariais,  adiantamentos de  13° salario,  licenea

premio,  rescis6es,  ferias  (abono  pecuniario  e  descanso,  separadamente  ou

em conjunto),13° salario,  desljgamentos e recessos de estagiarios,  conforme

parametros  estabelecidos  pelo  6rgao,  incluindo  os  reflexos  provenientes  de

horas extras e adicional noturno, quando for o caso;

16.5.4.     Permitir  a  emissao  do  Aviso  e  do  Recibo  de  Ferias  (abono  pecuniario  e

descanso) e do Recibo de pagamento da Licenga Premio em pectlnia;

16.5.5.     Permitir  o  controle,   de  forma  automatizada,  dos  periodos  aquisitivos  de

ferias;

16.5.6.     Permitjr  o  controle,   de  forma  automatizada,  dos  periodos  aquisitivos  de

licenea  pfemio  por  assiduidade,   demonstrando  o  periodo  liquido  (Periodo

Aquisitivo   lnicial   e   Final),   os   dias   a   serem   compensados,   conforme   as

situag6es previstas em lei, e a nova data ap6s as dedug6es;

16.5.7.     Permitir,  mediante senha,  a  manutengao  nos saldos de ferias e de  licenga

ptemio, bern como dos respectivos periodos aquisitivos;

16.5.8.     Permitir o  registro dos convenios e empfestimos a serem  consignados em

folha   com   opgao   de   importagao   automatica   para   folha   conforme   leiaute

determinado pela contratante;

16.5.9.     Possuir  rotinas  que  permitam  administrar  salarios,  subsidios  e  bolsas  de

estagio,   possibilitando   real.ustes  globais  e   parciais,   ou   ainda   por  eventos

digitados e valores;

16.5.10.   Permitir simulag6es parciais ou totais da folha de pagamento;

16.5.11.   Permitir a utilizagao ou nao de centro de custo e situagao funcional;

16.5.12.   Permitir    calcular    e    processar    os    valores    relativos    as    contribuig6es

previdencjarias   (individual   e   patronal)   para   os   regimes   Geral   e   Pr6prio,
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incluindo   eventuais   compensag6es   (Iicenga   maternidade,    por   exemplo),

gerando   relat6rios   e  tambem   os  arquivos   necessarios   para   o  envio  das
informag6es aos 6rgaos responsaveis (RGPS e RPPS);

16.5.13.  Permitir  o  calculo  e  o  processamento  dos  valores  relativos  ao  lmposto

sobre  a  Renda  Retido  na  Fonte,  gerando  arquivos  necessarios  para  o  envio

das informag6es ao 6rgao responsavel;

16.5.14.   Permitir,  de  forma  automatizada,  o  calculo  para  pagamento  de  vantagens

pessoais como o adicional por tempo de servigo, o plano de carreira e a sexta

parte,   observando   as   regras   de   concessao   previstas   em   lei,   como   a

possibilidade  de  impressao  de  relat6rio  contendo  os servidores  que,  no  mss

de   processamento   da   folha,    adquiriram    ou    obtiveram    progressao    nos

beneficios;

16.5.15,   Permitir a  inclusao de  eventos variaveis  na  folha  de  pagamento,  como  os

provenientes  de  horas  extras,  adicional  noturno,  faltas,  atrasos,  convenios,

consignados,   abono  de  horas  em  decorrencia  de  calendario  de  provas  e

outros descontos diversos;

16.5.16.   Possuir   rotina   de   calculo   de   rescis6es   do   vinculo   de   estagio,   com   a

possibilidade    de    ser   individual    ou    coletivo,    podendo    haver   calculo    de

desligamento   complementar  ou   referente   a   mss   anterior  (exonerag6es   e

desligamentos ocorridos ap6s o fechamento da folha mensal, por exemplo);

16.5.17.   Permitir,   mediante   senha,   a   manutengao   de   calculos   com   inclusao   ou

exclusao   de   eventos   ou   ainda   alterar   valores,    recalculando   de   forma

automatica os encargos sociais e o lRRF;

16.5.18.   Permitir o  calculo,  de forma  automatica,  de  diferengas  salariais  em  virtude

da concessao de reajustes retroativos, com a opgao de selecionar os eventos

sobre os quais deverao incidir essas diferengas;

16.5.19.   Manter  hist6rico  individual  com  detalhamento  de  todos  os  pagamentos  e

descontos realizados mss a mss (Ficha Financeira),  permitindo a consulta ou

emissao  de   relat6rios  indivjduais  ou  globais  a  qualquer  tempo  e  periodo,

podendo   ser  visualizado  em  tela,   impresso   ou   ainda  gerado  arquivo  em

formato .pdf pesquisavel;

16.5.20.   Permitir a geragao de relat6rios da folha de pagamento mensal (analitico e

sintetico),    que    pode    ser    geral    ou    permitir    a    selegao    por    vinculos
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previdenciarios    (RGPS    ou    RPPS) e/ou    categorias   funcionais    (efetivos,

comissionados,  agentes  politicos,  aposentados,  pensionistas,  estagios  nivel

medio/tecnico  de  4  ou  6  horas  ou  superior de  4  ou  6  horas).  Deve  permitir,

alem  da  visualizagao  em  tela,  a  impressao  ou  a  geracao  de  arquivo  em

formato .pdf pesquisavel;

16.5.21.   Permitir a  emissao  de  relat6rios  para  conferencia  de  eventos  digitados  ou

calculados,  contendo nome,  c6digo do evento,  descrigao do evento,  base de

calculo,   valor   do   evento,   podendo   escolher   a   ordem   de   impressao   por

servidor  ou  estagiario,  organograma,  cargo  ou  vinculos,  nivel  de  instrugao,

jornada  integral  ou  parcial,  com  a  possibilidade  de  indicar data  inicial  e  data

final;

16.5.22.   Emitir  comparativo  de  folha  de  pagamento,  permitindo  a  possibilidade  de

inserir urn percentual para verificagao de diferenga de urn mss para outro;

16.5.23.  Permitir  a  geragao  de  relat6rios  mensais  que  detalhem  as  receitas  extra

oreamentarias, totalizando os valores descontados para repasse as entidades

beneficiarias;

16.5.24.   Permitir  a  geragao  de  relat6rios  para  empenho  da  folha  de  pagamento,

separando os langamentos por Ficha e Sub  Elemento da  Despesa,  conforme

parametros indicados pelo Sistema da Contabjljdade (Sistema lntegrado);

16.5.25.   Permitir   a   geragao   de   relat6rios   bancarios   para   cada   tipo   de   folha

processada  (adiantamento,  ferias,130 salario,  folha  mensal,  etc.),  separados

por instituigao bancaria,  podendo incluir os pensionistas judiciais;

16.5.26.  Permitir  a  geragao  de  arquivos  de   remessa   bancaria   para  ctedito  dos

pagamentos em conta bancaria informada pelos vereadores, servidores ativos

e  inativos,  pensionistas  e  pens6es  judiciais.  0  sistema  deve  ser  capaz  de

gerar arquivos de acordo com  o  leiaute fornecido  pelas  principais  instituig6es

bancarias do  pals.  Atualmente  a  Camara  realiza operag6es com  o  Banco do

Brasil, Caixa Econ6mica Federal e Santander;

16.5.27.  Gerar  os  demonstrativos  de  pagamento  (holerite),  contendo  o  brasao  da

Camara Municipal de Jacarei e os dados de identificagao do 6rgao pagador e

permitindo a inclusao de mensagens,  podendo ser impresso pela Diretoria der'

Recursos Humanos ou Departamento Pessoal;

16.5.28.   Permitir a  rotina de fechamento  mensal de folha,  impedindo  novos calculos
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ap6s a execugao dessa rotina;

16.5.29.  Permitir processamento e a geragao dos relat6rios de provisoes de ferias e

130 salario

(integrado com o Sistema da Contabilidade);

16.5.30,  Permitir   a   auditoria   para   verificagao   de   atividades   dos   operadores   do

sistema  por  periodo,  por  usuario  e  ainda  por  tipo  de  operagao,  alteraeao,

exclusao,  inclusao;

16.5.31.   Permitir a  integragao com  o m6dulo de  Registro e  Controle de  Frequencia,

caso este  nao faga parte do sistema,  de forma a executar a  importagao dos

registros  do  rel6gio  de  ponto,   a  emissao  de  relat6rios  para  justificativa  e

tratamento  das  ocorrencias,  conforme  parametrizagao  fornecida  pelo  6rgao,

gerando   de   forma   automatica   os   langamentos   em   eventos   da   folha   de

pagamento;

16.5.32.   Permitir  o  controle  dos  empfestimos  consignados,  mantendo  urn  hist6rico

das contratag6es e renegociag6es efetuadas;

Observagao: No momento da implantaeao, o sistema devera ser capaz de fazer

a migraeao da base de dados do 6rgao, de forma a garantir a continuidade dos

servieos e a seguranga das informae6es hist6ricas.
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Anexo Ill I Procuragao

A  empresa devidamente   jnscrita   no

CNPJ/MF  sob   o   n°   .................,   com   sede  na   Rua                                   ,   n°

.........,   bairro   ...................,   cidade  de   ..........,   estado   de   .............,   por

seu   s6cio   .......   (denominagao   do   contrato) ,......................,   brasileiro,

..........    (estado   civil) ,............    (profissao),    residente   e   domiciliado   na

cidade  de  ............,  nomeia  e  constitui  seu  REPRESENTANTE,  o  Sr.

...................,........,.    (estado    civil) ,.............    (profissao),    portador   da

cedula  de  identidade  RG  n°  .............,  edo CPF/MF  n°                                  ,  a

quem  sao  conferidos  poderes  para  representar  a  empresa  outorgante,

junto    a    Camara    Municipal    de    Jacarei,    na    Licitagao    PREGAO
PRESENCIAL  n°  06/2022,   em  especial  para  participar  das  sess6es

licitat6rias, firmar declarag6es e atas,  interpor ou desistir da interposigao

de  recursos  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame

acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsavel pela outorga

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP,12   327-901   -Tel`:   (12)3955-2200
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Anexo IV -Declaraeao -Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

A       empresa CNPJ         no

declara   a   Camara   Municipal   de   Jacarei,    para   fins   de

participagao   no   procedimento   licitat6rio  do  PREGAO   PRESENCIAL  n°  06/2022,

cumprir   plenamente   os   requjsitos   para   classificar-se   como   Microempresa   ou

Empresa de Pequeno Porte,  nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de

14   de   dezembro   de   2006   e   suas   alterag6es.   Declara-se,   ainda,   ciente   das

responsabilidades administrativa,  civil e criminal.

Loca e data

Nome do Representante:

RG e CPF

Carimbo da empresa

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP     12.327-901   ~  Tel.:   (12)3955-2200
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Anexo V - Declaraeao de Condie6es Habilitat6rias

A empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF

sob  o   n.°  .................,   com   sede  na   Rua   .....................,   n.°   .........,   bairro

.................,.,      cidade     de      ..........,      estado     de      .............,      neste     ato

representada      pelo     Senhor     ................,....,      portador     do      RG.      n.°

...................,   DECLARA   expressamente   que   atende   plenamente   os

requisitos   de   habilitagao   impostos   no    Edital    para   participaeao   no

PREGAO PRESENCIAL n° 06/2022 da Camara Municipal de Jacarei,

em   conformidade   com   o   disposto   no   art,   4.°,   inc.   Vll,   da   Lei   n°

10.520/02.

Local e data.

(assinatura do responsavel legal)

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2200
Site:   www`iacarei.sp.leg.br
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Anexo Vl -Declaraeao de Elaboraeao lndependente De Proposta

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  ...............,  com  sede
na  cidade  de  ........,  estado  de  ........,   na  Rua  .........,................,   n°  .....,   bairro  ..............,  por

meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA,  sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do C6digo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o
contetldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente ,informado
a  ,  discutido com  ou  recebido de qualquer outro  participante potencial ou de fato do Pregao
Presencial  n° 06/2022 da Camara  Municipal de Jacarei,  por qualquer meio ou  por qualquer

Pessoa;
(b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutida com ou

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 06/2022
da Camara Municipal de Jacarei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  nao  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,   influir  na  decisao  de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 06/2022 da Camara
Municipal de Jacarei, quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d)   o   contetldo  da   proposta   anexa   nao  sera,   no  todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de
fato do Pregao Presencial n° 06/2022 da Camara Municipal de Jacarei antes da adjudicagao
do objeto da referjda licitagao;

(e)  o  valor  da  proposta  nao  foi  influenciado  pela  informagao  de  valor  referencial
constante do edital, tendo sido resultado apenas e tao somente dos fatores mercadol6gicos
vigentes;

(f)   o   conteddo   da   proposta   anexa   nao   foi,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,   informado,  discutido  com  ou   recebido  de  qualquer  integrante  da  Camara
Municipal de Jacarei antes da abertura oficial das propostas; e

(g)  esta  plenamente  ciente  do  teor  e  da  extensao  desta  declaragao  e  que  detem
plenos poderes e informag6es para firms-la.

Local e data.

Empresa (por sou representante legal)

--------                        p rarfa a;i-TFTFi*;::::::::i::::::±e"TIJ39 5s T%roo                           -:gr



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PREGAO PRESENCIAL n° 06/2022

Anexo Vll -Proposta Comercial

(nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n° ......................,  por  intermedio  de

seu  representante  legal  jnfra-assinado,  vein  apresentar a  Camara  Municipal  de  Jacarei  a  sua  Proposta

Comercial para Contratagao de empresa especializada para fornecimento de Sistema lntegrado para

Gestao Pt]blica,  incluindo a  licenga de uso,  instalagao,  implantagao, treinamento,  manutengao de

solu§ao  integrada  entre  os  sistemas,  conversao,  migragao  de  dados,  migra§ao  de  dados,  has

areas    de    Financas    Ptlblicas    (Contabilidade,    Orgamento,    Tesouraria),    Recursos    Humanos

(Administragao de Pessoal, Controle de Frequencia e Folha de Pagamento), Compras e Licitae6es

(em    todas    as    modaljdades),    Controle    lnterno,   Almoxarifado   e   Controle    Patrimonial,    nas
especificag6es  constantes  do  Anexo  11  -Termo  de  Referencia  deste  Edital,  submetendo-se  aos  demais

termos   e   condig6es   previstos   no   Edital   do   Pregao   Presencjal   n°   06/2022   e   assumindo   inteira

responsabilidade  por  quaisquer  erros  que  tenham  sido  cometidos  quando  da  prepara?ao  da  presente

proposta.

Valor mensal: RS

Valor da taxa de implanta9ao: RS

Valor  global  (12  meses  incluindo  a  taxa  de  implantaeao,  se  houver):  RS

0 valor global sera submetido a lances.

A validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

A execu?ao do objeto desta licitaeao devera ser efetuada conforme descrito no Termo de Refetencia

(Anexo  11)  do edital.

(Local e data)

(Representante legal da empresa)

Razao Social da Proponente:

CNPJ/MF:

Enderego

Nome do Representante: RGno CPF/MF:
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Anexo VIII -Declaraeao de cumprimento do Art[ 7°, XXX]l[/CF

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n°  ...............,  com

sede  na  cidade  de  ........,  estado  de  ........,  na  Rua  ..........................,  n°  ..,,.,  bairro  ............,

por meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA expressamente e sob
as  penas  da  lei,  que  nao  emprega  menores  de  14  (quatorze)  anos  em  seu  quadro  de

funcionarios,  bern  como  nao  exp6e  qualquer  empregado  menor  de  18  (dezoito)  anos  aos

servigos   noturnos,   perigosos  e   insalubres,   da  forma   proibida   pelo  artigo   7°,   Xxxlll   da

Constituigao Federal.

E por ser a mais absoluta expressao da verdade, firma a presente,  estando

plenamente  ciente  das  penalidades  advindas  do  descumprimento  do  inciso V do  artigo 27,

da Lei Federal n° 8,666/93 atualizada.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

Pra9a  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 06/2022

Anexo lx -Minuta Contratual

CONTRATO no

CONTRATO  DE  PRESTACAO  DE  SERVICOS  QUE  ENTRE  SI  FIRMAM  A

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi E A EMPRESA

Por este instrumento contratual,  de urn lado a CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi,  pessoa

juridica de direito ptlblico interno,  inscrita no CNPJ/MF sob o n° 50.437.516/0001-76, sediada

na   Praga   dos   Tres   Poderes,   n°   74   -   Centro,   na   Cidade   de   Jacarei-SP,   nesse   ato

representada   por   seu   Presidente,   Vereador   PAULO   FERREIRA   DA   SILVA,   brasileiro,

portador da  cedula de  identidade  RG  n° SSP/SP,  inscrito  no CPF/MF sob o  n°

doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE,   e  de  outro  lado  a

empresa   ,   inscrita   no   CGC/MF   sob   o   n°   ..............,   com   sede   na   cidade   de   .........,   na

neste   ato    representada   por   ..........................,    portador   da   cedula   de

identidade  RG  n.°  ...............,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n.°  ............,  doravante simplesmente

denominada  como  CONTRATADA,  tern  entre  si justo  e  acertado  o  presente  CONTRATO

Pra9a  dos  Tres  Poderes,  74  -Centro  -Jacarei/SP  -CEP:   12   327-901     Tel  :   (12)  3955-2200
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DE  PRESTACAO  DE  SERvleos decorrente do  Pregao  n° 06/2022,  com fundamento  nos

termos  da   Lei   n°   10.520  e  subsidiariamente  pela  Lei   Federal  n.°  8.666/93  alterada,   Lei

Complementar  n°  123/2006  e  Medida  Provis6ria  n,°  1.750,  mediante  as  clausulas  a  seguir

especificadas.

1.   DOOBJETO

Constitui   objeto  do  presente   Pregao  a  Contratacao  de  empresa  especializada   para

fornecimento  de  Sistema  lntegrado  para  Gestao  Pdblica,  incluindo a  licenea  de  uso,

instalaeao,   implantagao,  treinamento,   manuten€ao  de  so[u§ao   integrada  entre  os

sistemas, conversao, migraeao de dados, migragao de dados, has areas de Finaneas

Pdblicas  (Contabilidade,  Oreamento, Tesouraria),  Recursos  Humanos  (Administraeao

de Pessoal, Controle de Frequencia e Folha de Pagamento), Compras e Licita96es (em

todas  as  modalidades),  Controle  lnterno,  Almoxarifado  e  Controle  Patrimonial,  nas

especificag6es constantes do Termo de Referencia -Anexo 11 deste Edital.

2.   DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENT

2.1           0   valor   global   do   presente   CONTRATO,   fixo   e   irreajustavel,   nos   termos   da

Iegislagao   vigente   6   de   RS

abaixo:

),   nas   condig6es

2.2          0  pagamento  sera  mensal  e efetuado atrav6s da Tesouraria  da  Camara  Municipal

de  Jacarei,  em  ate  05  (cincol  dias  tlteis,  posteriores  ao  recebimento  da  Nota  Fiscal  ou

Fatura de Services,  no mss subseciuente a prestaeao dos servigos, devidamente aprovado

pelos fiscais indicados de cada Departamento Responsavel.

2.3         0 primeiro pagamento sera realizado ap6s a implantacao e pleno funcionamento

de todos os recursos do sistemai

2.4          As despesas  decorrentes da execugao  do  objeto deste contrato  serao suportadas

pela seguinte dotagao ongamentaria: 010101.01.031.0001.2268.0000.3.3.90.40.00;

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -Centro  -Jacarei/SP  -CEP.12  327-901     Tel   :  (12)  3955-2200
www  _iacarei.sp.leg.br
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2.4.1    0 valor contratado sera fixado em  reais,  nao comportando  reajustes  pelo  periodo de

12  (doze)  meses  sobre  o  valor  pactuado,  exceto  na  hip6tese  prorrogagao  do  prazo  do

contrato ap6s os  12 meses de sua vigencia, ainda assim, somente em  relagao aos servigos

efetivamente prorrogados.

2.4.2   Nao sendo aprovado o objeto contratado  ou  ao se constatarem  erros  ou  rasuras  na

Nota  Fiscal/Fatura  a  ser apresentada  pela  CONTRATADA,  nao  ocorrera  o  correspondente

pagamento, ate que sejam efetuadas as devidas correg6es;

2.5           0  atraso  no  pagamento  por  parte  da  CONTRATANTE  implicara  o  acfescimo  de

juros  compensat6rios  a  fragao  de  0,033%  ao  dia  sobre  o  valor da  parcela  devida,  salvo  a
incidencia  na  clausula  "2.4.2",  que desobriga  o  pagamento de  corregao  monetaria, juros ou

multas pela CONTRATANTE.

3.   DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE ENTREGA

3.1.     A  contratagao  do  objeto  licitado  dar-se-a  mediante  a  assinatura  do  CONTRATO  em

estrita conformidade com o disposto em  lei,  e dele farao parte o instrumento convocat6rio e

a proposta vencedora, bern como quaisquer outros documentos integrantes do procedimento

licitat6rio.

3.2.        0  prazo  de  vigencia  do  contrato  sera  de  12  (doze)  meses,  contados  da  data  da

assinatura,  sendo sua  eficacia  condicionada a  publicagao oficial  deste  contrato,  produzindo

seus efeitos ate o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas, podendo ser prorrogado,

mediante  Termo  Aditivo,  ate  o  limite  previsto  no  lnciso  lv  do  Artigo  57  da  Lei  Federal  n°

8.666/93,  com  reajuste de acordo com  o  INPC -indice  Nacional de  Pregos ao Consumidor

ou,  na ausencia deste, outro indice oficial.

3.3.              Regularmente  convocada  para  assinar  o  CONTRATO,  a  adjudicataria  cumprifa

faze-Io no prazo maximo de 05 (cinco) dias dteis,  ap6s o qual sua omissao caracterizara

nao  atendimento  do  prazo  de  assinatura  contratual,  sujeitando-a  a  penalidade  contida  no

disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  bern como aquela do Art.  3°,I,  do Ato

da  Mesa  n°  05/2016,  que  estabelece  multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,  limitado  a30,%
Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -Centro  -Jacarel/SP  -CEP     12.327-901     Tel.I   (12)  3955-2200
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(trinta  por cento)  incidente  sobre o valor da  obrigagao  nao  cumprida  e tomando  por base a

proposta apresentada e ainda as demais penalidades previstas na referida  Lei e alterag6es

posteriores.

3.4.            A Contratada devera fazer a conversao de dados, a implantacao dos sistemas

e  a  capacitacao  cle  pessoal  (departamentos  operacionais  e  DTl)  no  prazo  de  ate  45

(auarenta e cinco} dias corridos, contados do recebimento da ordem de servigos e de tais

arquivos juntamente  com  os  arquivos  de  bancos  de  dadosfoackups  respectivos  layouts  e

tabela  de  relacionamentos,  com  as  descrig6es  de  cada  campo,  mediante  protocolo  com  a

devida validagao por parte da empresa CONTRATADA.

3.5.             0  treinamento  pratico  podera  ocorrer  paralelamente  com  as  implantag6es  dos

sistemas desde que o m6dulo/sistema para o qual se clara o treinamento caso este ja esteja

completamente operante e funcional ou  num prazo de  10  (dez) dias corridos a partir da sua

implantagao.

4.   DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES

4.1.  A   CONTRATADA  fica   obrigada   a   aceitar,   nas   mesmas   condig6es   contratuais,   os

acrescimos e supress6es que se fizerem necessarios,  respeitado o percentual previsto no §

1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es.

5.   DA EXECUCAO DO CONTRATO

5.1.   Sao obrigag6es da CONTRATADA:

5.1.1.  Zelar pelo born funcionamento e eficiencia do sistema, adotando, junto a cada urn dos

usuarios, as medidas necessarias para evitar prejuizos ao funcionamento do mesmo;

5.1.2.  Oferecer treinamento a quantos servidores sejam designados pela CONTRATANTE a

fim  de  que  os  mesmos  se  tornem  aptos  a   realizar  atualizag6es  e  reciclagem  do  site,

incluindo o servigo de streaming durante toda a vigencia do Contrato;

5.1.3.  Informar a CONTRATANTE,  por meio de e-mail,  sobre interrupg6es necessarias para

ajustes tecnicos  ou  manutengao  que  demandem  mais  de  1  (uma)  hora  de  duragao  e  que

possam  causar  prejuizo  a  operacionalidade do  servigo  contratado,  salvo,  se  por  motivo  de

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -Centro  -JacaTei/SP  I   CEP    12.327-901     Tel.:   (12)  3955-2200
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caso  fortuito  ou  forga  maior,   a  CONTRATADA  estiver  impossibilitada  de  proceder  a  tal

comunicado;

5.1.4.  A CONTRATADA devera  prestar suporte tecnico de segunda a sexta-feira das 08:00

as   17:00  horas,   por  telefone,  e-mail  ou  conexao  remota.   Excepcionalmente,   devefa  ser

fornecido  suporte  em  dias   tlteis  e  horarios  diferentes  dos  citados  acima,   em  eventuais

necessidades,  devido a  auditorias e fechamentos de final  de ano,  respeitando-se  urn  prazo

de  aviso   pr6vio   minimo  de   10  dias   corridos.   0  suporte   nessas  ocasi6es  excepcionais

ocorrera em dias dteis, com horario das 08:00 as  17:00.

5.1.5.   Oferecer,  gratuitamente,  ferramenta de conexao  remota  para suporte ao  usuario,  da

CONTRATANTE al6m de ser executada sem a necessidade de se fazer a instalagao.

5.1.6.  Nao  havera  limites  de  chamados tecnicos.  Desejavel  que,  mensalmente,  a  empresa

fornega  ao  DTl  da  CONTRATANTE  urn  relat6rio  dos  chamados  tecnicos  e  operacionais

realizados durante o periodo, especificando a  natureza dos chamados,  o problema relatado,

o   usuario  solicitante,   a  solugao  fornecida,   o  responsavel   pela  solugao,   data  e  hora  do

chamado    e    da    solugao    (desejavel    emissao    de    ticket    de    abertura    de    chamado,

preferencialmente via  e-mail  ou via sistema de  registro de chamados,  com  possibilidade de

acompanhamento  online  pelo  cliente/usuario).  CONTRATANTE  podera  solicitar  relat6rio  de

interveng6es tecnicas a qualquer tempo.

5.1.7.    Realizar  backup  dos  bancos  antes  de  cada  intervengao  tecnica  nos  bancos  nos

mesmos.

5.1.8.  Entregar  o  objeto  contratado  nas  especificag6es  t6cnicas  do  Anexo  11  -Termo  de

Referencia do Edital do PP n° 06/2022;

5.1.9.  Manter,   durante   a   execugao   do   contrato,   todas   as   condig6es   de   qualificagao

apresentadas no processo licitat6rio;

5.1.10.             Responsabilizar-se  integralmente  pelas obrigag6es  contratuais,  nos  termos  do

artigo 70 da Lei n° 8.666/93;

5.1.11.             Responder  pelos  danos  de  qualquer  natureza,   que  venham   a  sofrer  seus

empregados,   terceiros,   ou  a  CONTRATANTE,   em   razao  de  acidentes  ou  de  agao,   ou

omissao,  dolosa  ou  culposa,  de  prepostos  da  CONTRATADA  ou  de  quem  em  seu  nome

agir,  nao  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalizagao  e  acompanhamento

:::::::°S pe':ac°h|:6::sTeANdTeE'  qua,quer    reciamagao    traba|h|sta,    Intentada    Contra    a  A/

CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA ou de eventuais subcontratantes, estes
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deverao comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condigao de

empregador   e   substituir   a   CONTRATANTE   no   processo,   ate   o   final   do   julgamento,

respondendo pelos Onus diretos e indiretos de eventual condenagao;

5.1.13.            Adequar  o  sistema  sempre  que  houver  alteragao  de  legislagao  referente  a

normas   e   portarias   do   Egr6gio   TCE-SP,   LRF,   Legislagao   trabalhista,   Legislagao   das

licitag6es,   Alteraeao  do  AUDESP  e  demais   legislag6es  que   refletem   na   boa  forma  de

execugao   do   contrato   com   a   empresa   CONTRATADA,   garantindo   o   atendimento   ao

cronograma do Tribunal de Constas do Estado de Sao Paulo e legislagao aplicavel;

5.1.14.             Em  caso  de  alteraeao  em  alguma  das  referidas  normas  ou  de  criaeao  de

outras,  o  sistema  informatizado  correspondente  devera  ser  customizado,  de  modo  que  se

mantenha sempre atualizado a legislagao vigente;

5.1.15.             Em  decorrencia  da  prestagao  dos  servigos  mencionados,  a  CONTRATADA

devera disponibilizar a CONTRATANTE sempre que necessario, urn profissional da empresa

ou  contratado,  para  atendimento  t6cnico  in  /oco,  na  qual  devera  ter  acesso  irrestrito  aos

departamentos que  contenham  os sistemas  implantados,  assim  como  ao  departamento de

T.I. desta Camara,  servidor de aplicativos,  servidor de banco de dados,  servidor de servi?os

de WEB,  computadores onde os sistemas se encontram  hospedados,  mapeamento de rede

e politica de administragao dos usuarios dentro da rede.

5.2          DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obrigara a:

5.2.1      Acompanhar  e  fiscalizar,   atrav6s  dos  fiscais  do  Contrato,   a  execugao  do  objeto

ajustado  e  comunicar  a  Contratada   as  ocorrencias  que  a   seu   criterio  exijam   medidas

corretivas. A fiscalizagao do Contrato sera exercida pelos seguintes servidores:

1.            Andfeia salgado cesar Mota -Contadora;

2.            Helen Adalice de oliveira santos -Diretora de Recursos Humanos;

5.2.2      Pagar o prego ajustado,  nos periodos fixados neste CONTRATO, conforme clausula

2,  sob  pena de,  em  caso de eventual  atraso  no adimplemento da obrigagao,  sujeitar-se ao

pagamento  de  juros  morat6rios,  sem  prejuizo  do  disposto  no  art.  78,  inciso  XV,  da  Lei

Federal  n°  8.666/93;
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5.2.3      Nao  permitir  que  terceiros  executem  quaisquer  dos  servigos  especificados  neste

contrato;

5.2.4      Assumir integral responsabilidade,  por si e porterceiros,  na utilizagao do c6digo e da

senha privativa;

5.2.5      Disponibilizar   a   CONTRATADA,   toda   a   estrutura   de   equipamentos   e   de   suas

instalag6es fisicas, de forma a viabilizar as implantag6es dos sistemas de informatica;

5.2.6      Fornecer todos  os  arquivos  disponiveis  a  serem  convertidos  em  formato  "TXT"  ou
"DBF" e dos respectivos layouts das tabelas para a migragao correspondente;

5.2.7      Respeitar as condig6es estabelecidas pela CONTRATADA para cessao de direito de

uso    do    conjunto    de    sistemas    aplicativos    e    suas    respectivas    caracteristicas    de

funcionamento;

5.2.8      Criar  urn  ambiente  operacional   adequado  e  de  acordo  com  a  especificagao  da

CONTRATADA, por6m sem nenhuma interferencia e/ou responsabilidade da mesma;

5.2.9      Testar,   ap6s   instalagao   dos   sistemas   ofertados,   os   seus   funcionamentos,   na

presenga e com a assistencia t6cnica da CONTRATADA para dar sua aceitagao expressa;

5.2.10   Fornecer toda a documentagao legal para parametrizagao dos sistemas em questao;

5.2.11    Nao   restringir   a   entrada   dos   profissionais   da   CONTRATADA   para   atendimento

t6cnico  in  loco,  na  qual  devera  ter  acesso  irrestrito  aos  departamentos  que  contenham  os

sistemas implantados,  assim como ao departamento de T.I., servidor de aplicativos,  servidor

de  banco  de  dados,  servidor  de  servigos  de  WEB,  computadores  onde  os  sistemas  se

encontram   hospedados,   mapeamento  de  rede  e  politica  de  administragao  dos  usuarios

dentro da rede.

6.   DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

A  empresa  licitante  devera  observar  rigorosamente  as  condig6es  estabelecidas  no  edital,

sujeitando-se as penalidades constantes no art.  7° da Lei n°  10.520/2002 e nos artigos 86 e

87 da Lei n° 8.666/1993,  conforme o disposto:

a)            Advertencia ;

b)              Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,   limitado  a  30%  (trinta  por  cento),  incidente

sobre  o  valor  da   proposta   apresentada,   nos  casos  de:   nao  atendimento  do   prazo  de
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assinatura  do  contrato;  descumprimento  do  prazo  estipulado  no  edital  para  a  retirada  da

Ordem  de  Fornecimento;  no  atraso  quanto  ao  prazo  de  entrega  dos  servigos  ou  produtos,

calculada pela f6rmula M = 0,01  x C x D. Tendo como correspondente:  M = valor da multa,

C = valor da obriga€ao e D = ndmero de dias em atraso;

c)            Multa de 30% (trinta por cento) para os casos de recusa na entrega dos servigos ou

produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

d)            impedimento do direito de licitar e contratar com a camara Municipal de Jacarei por

urn  periodo  de  ate  2  (anos)  anos,  no  caso  de  apresentagao  de  declaragao  ou  documento

falso;

e)            A  aplicagao  da   penalidade  de   multa   nao  afasta   a   aplicagao  da   penalidade  de

impedimento de licitar ou contratar;

f)            Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar o  Contrato,  a  retirar  a  Ordem  de

Fornecimento,  a  fornecer  os  produtos  objeto  desta  licitagao,  a  atender  ao  disposto  deste

Termo  de  Refefencia,  aplicar-se-a  o  previsto  no  art.  4°,  inciso  Xvl,  da  Lei  n°  10.520/2002,

devendo  as  licitantes  remanescentes  ser  convocadas  na  ordem  de  classificagao  de  suas

propostas na etapa de lances.

6.1.      As   sane6es   administrativas   somente   serao   aplicadas   pela   Camara   Municipal   de

Jacarei ap6s a devida notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa pr6via;

6.2.     A    notificagao    ocorrera    pessoalmente   ou    por   correspondencia,    com    aviso   de

recebimento,  onde sera  indicada  a conduta  considerada  irregular,  a  motivagao e  a  especie

de sangao administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das raz6es de

defesa.

6.3.     0 prazo para apresentagao de defesa pr6via sera de 05 (cinco) dias tlteis a contar da

intimagao,  onde  devera  ser observada  a  regra  de  contagem  de  prazo  estabelecida  no  art.

110 da  Lei  n° 8.666/1993;

6.4.     As multas, a crit6rio da CONTRATANTE, poderao ser cobradas cumulativamente.    As

definig6es,  sang6es e  penalidades  contidas  nos artigos  81  a  88  da  Lei  Federal  n° 8.666/93

sao  recepcionadas  em  sua  extensao  e  amplitude,  como  se  aqui  transcritas,  devendo  ser

observadas.
Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -Centro  -Jacarei/SP  -CEP.12.327-901     Tel   .   (12)  3955-2200

www . i ac arei . sp . I e g , bT
--.



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

F|.n° o9/16 (PP n° 06/2022)

7        DA ANTICORRUPCAO

Na execugao do presente Contrato 6 vedado a Administragao Municipal Direta e  lndireta e a

CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a)     Prometer,  oferecer ou dar,  direta ou  indiretamente,  vantagem  indevida a agente publico

ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b)     Criar,   de   modo  fraudulento   ou   irregular,   pessoa  juridica   para   celebrar  o   presente

Contrato;

c)      Obter  vantagem   ou   beneficio   indevido,   de   modo   fraudulento,   de   modificag6es   ou

prorrogag6es do presente Contrato, sem autorizagao em  lei,  no ato convocat6rio da licitagao

pdblica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d)     Manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente contrato; ou

e)     De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar quaisquer ag6es

ou   omiss6es   que   constituam   pratica   ilegal   ou   de   corrupgao,   nos   termos   da   Lei   n°

12.846/2013 (conforme     alterada),     do     Decreto     n°     8.420/2015(conforme     alterado),

do U.S. Fore/.gn Com/pf Pracf/.cos Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras

leis  ou  regulamentos  aplicaveis  ("Leis  Anticorrupgao"),  ainda  que  nao  relacionadas  com  o

presente Contrato.

8           DA RESCISAO CONTRATUAL

Este contrato podera ser rescindido pela  CONTRATANTE,  atendido o disposto na  Segao V,

artigos  77  a  80,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93 e  considerando-se  especialmente  as  seguintes

hip6teses:

a)              O nao cumprimento das clausulas contratuais, especificag6es,  prazos ou projetos;

b)               0   cumprimento   irregular  de   clausulas   contratuais,   especificae6es,   prazos   ou

projetos;

c)               A lentidao no seu cumprimento,  levando a camara a considerar a impossibilidade

da execugao do fornecimento nos prazos estipulados;
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d)               O atraso injustificado no inicio do fornecimento;

e)              A subcontratagao total  ou  parcial do seu  objeto,  a associagao da  CONTRATADA

com  outrem,   a  cessao  ou  transferencia,  total  ou  parcial,   bern  como  a  fusao,   cisao  ou

incorporagao, que nao serao admitidas durante a vigencia do contrato;

f)                A decretagao da falencia ou a insolvencia civil de qualquer de seus s6cios;

g)              A dissolugao da sociedade;

h)              A alteragao social ou a modificaeao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugao do contrato;

i)                Raz6es    de    interesse    ptlblico,    de    alta    relevancia    e    amplo    conhecimento,

justificadas  e  determinadas  pela  maxima  autoridade administrativa  e exaradas  no  processo

administrativo a que se refere o contrato;

j)                A   ocorrencia   de   caso  fortuito   ou   de   forga   maior,   regularmente   comprovada,

impeditiva da execugao do contrato.

9        DAS DISPOSIC6ES GERAIS

9.1       A CONTRATADA se obriga a entregar integralmente o objeto deste CONTRATO,  pelo

prego  e  nas  condig6es  oferecidas,  nao  lhe  cabendo  o  direito  a  qualquer ressarcimento  por

despesas decorrentes de custos ou  serviaps  nao  previstos em  sua  proposta,  quer seja por

erro ou omissao.

9.2       A   CONTRATADA   devera   adotar   todas   as    medidas,    precaug6es   e   cuidados

necessarios,   de   modo   a   evitar   eventuais   danos   a   serem   causados   diretamente   a

CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ato ou omissao de seus empregados, prepostos ou

assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

9.3       Quaisquer   outras   atividades   complementares   nao   previstas   neste   CONTRATO

poderao   ser   propostas   pela   CONTRATANTE,   cuja   definigao   e   responsabilidade   serao

objetos de Termo Aditivo.

9.4       A   CONTRATANTE   reserva-se   o   direito   de   exercer   a   mais   ampla   e   completa

fiscalizagao   da   qualidade   do   objeto,    o   que   nao   exime   a   CONTRATADA   de   suas

responsabilidades contratuais e legais.

10      DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS
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lntegram o presente CONTRATO, como se aqui transcritos,  os documentos a seguir

especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

a)         Edital do pregao presencial 06/2022 e seus Anexos;

b)         Proposta datada de

11      DOFORO

11

a.         As  ddvidas  e  quest6es  deste  CONTRATO  ou  de  sua  execugao  serao  dirimidas  no

Foro  da  Comarca  de  Jacarei/SP,   com   renuncia  expressa  de  qualquer  outro,   por  mais

privilegiado  que  seja.   E   por  estarem  assim,  justos  e  contratados,   assinam   o  presente

instrumento  em  2  (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presenga  das  testemunhas  que

abaixo assinam.

Jacarei,             de

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

EMPRESA
Contratada

2022.

Testemunhas:
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CADASTRO  DOS  RESPONSAVEIS

Contrato n°:                     Pregao n°: 06/2022

0bjeto:  Contrataeao  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  Sistema  lntegrado  para

Gestao Ptlblica,  incluindo a licenga de uso,  instalaeao,  implantagao, treinamento,  manuteneao de

solugao  integrada  entre  os  sistemas,  conversao,  migragao  de  dados,  migraeao  de  dados,  nas

areas   de   Finan?as   Pdblicas   (Contabilidade,    Orgamento,   Tesouraria),   Recursos   Humanos

(Administraeao   de   Pessoal,   Controle   de   Frequencia   e   Folha   de   Pagamento),   Compras   e

Licitae6es (em todas as modalidades),  Controle lnterno, Almoxarifado e Controle Patrimonial.

Contratada:

Nome : Paulo Ferreira da Silva

CARGO: Presidente

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone com.:

E-mail:

Nome :

CARGO:

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone residencial:

Fone comercial:

E-mail:

Jacarei,           de

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

de 2022.

EMPRESA
Contratada
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ELRLEL,OcEEACRALEinNuCN',3.pEALDEETfcT|EEFA-C-A=g

CONTRATANTE: Camara Municipal de Jacarei

CONTRATADO:

CONTRATO no:

OBJETO:  Contratagao  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  Sistema  lntegrado

para   Gestao   Ptlblica,   incluindo   a   licenga   de   uso,   instalagao,   implantagao,   treinamento,

manutengao   de   solugao   integrada   entre   os   sistemas,   conversao,   migragao   de   dados,

migragao    de    dados,    nas    areas    de    Finangas    Pdblicas    (Contabilidade,    Orgamento,

Tesouraria),  Recursos Humanos (Administragao de Pessoal, Controle de Frequencia e Folha

de   Pagamento),   Compras   e   Licitag6es   (em   todas   as   modalidades),   Controle   lnterno,

Almoxarifado e Controle Patrimonial.

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados:

1.            Estamos cIENTEs de que:

a)           o  aj.uste  acima  referido,  seus  aditamentos,  bern  como  o  acompanhamento  de  sua

execugao  contratual,  estarao  sujeitos  a  analise  e  julgamento  pelo  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Sao Paulo, cujo tramjte processual ocorrera pelo sistema e[etr6nico;

b)           poderemos    ter    acesso    ao    processo,    tendo    vista    e    extraindo    c6pias    das

manifestag6es  de  interesse,  Despachos  e  Decis6es,  mediante  regular  cadastramen{o  no

Sistema  de  Processo  Eletr6nico,  em  consonancia  com  o  estabelecido  na  Resolugao  n°

01/2011  do TCESP;

c)            alem  de  disponiveis  no  processo  eletr6nico,  todos  os  Despachos  e  Decis6es  que

vierem a ser tornados,  relativamente ao aludido processo,  serao publicados no Diario Oficial

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

Paulo,  em  conformidade com  o  artigo  90 da  Lei  Complementar n° 709,  de  14 de janeiro de

1993,  iniciando-se,  a  partir de entao,  a  contagem  dos  prazos  processuais,  conforme  regras

do Cedigo de Processo Civil;
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F|.n° 14/16 (PP n° 06/2022)

d) as informag6es pessoais dos responsaveis pela contratante estao cadastradas no m6dulo

eletr6nico do "Cadastro Corporativo TCESP -CadTCESP",  nos termos previstos no Artigo 2°

das lnstrug6es n°01/2020, conforme "Declaragao(6es) de Atualizagao Cadastral" anexa (s);

e) e de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.            Damolnos por NOTIFICADOs para:

a)           O  acompanhamento dos  atos  do  processo ate  seu julgamento final  e  consequente

publica?ao;

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

exercer o direito de defesa,  interpor recursos e o que mais couber.

Jacarei,              de

AUTORIDADE MAXIMA DO 6RGAO/ENTIDADE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

de 2022.

REspONSAVEis    PELA    HOMOLOGACAO    DO    CERTAME    Ou    RATiFlcAeAO    DA

DispENSAtlNExlGiBiLiDADE DE LiciTAeAO:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVE[S QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:

Pelo contratante:

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -Centro  -Jacarei/SP  -CEP:   12   327-901    Tel      (12)  3955-2200
www.jacarei.s_D,1efz.br
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Fl.n° 15/16 (PP n° 06/2022)
Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

Enderego eletr6nico: ver.paulinhodoscondutores@jacarei.sp.leg.br

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -Centro  -Jacarei/SP  -CEP     12`327-901     Tel.:  (12)  3955-2200
www . i acarei . sD . I e g ` b r
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Fl.n° 16/16 (PP  n° 06/2022)

DECLARAeAO   DE   DOcuMENTOs  A   Disposi,CAO   DO  TCE7sp
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl

Contratante:  CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CNPJ n°:  50.437.516/0001-76

Contratada:

CNPJ no:

Contrato n°:                           Pregao n°: 06/2022

Data da assinatura:          /         /

Objeto:   Contratagao   de   empresa   especializada   para  fornecimento  de   Sistema   lntegrado   para

Gestao  Pdblica,   incluindo  a  licenea  de  uso,  instalagao,  implantagao,  treinamento,  manuteneao  de

solugao integrada entre os sistemas,  conversao,  migraeao de dados,  migraeao de dados,  nas areas

de Finan?as Pdblicas (Contabilidade, Orgamento, Tesouraria),  Recursos Humanos (Administragao de

Pessoal,   Controle  de  Frequencia  e   Folha  de  Pagamento),   Compras  e   Licitag6es  (em  todas  as

modalidades),  Controle  lnterno, Almoxarifado e Controle Patrimonial.

Valor:

Declaro,  na qualidade de responsavel  pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da  Lei,

que os demais documentos originais,  atinentes a correspondente  licitagao,  encontram-se no

respectivo processo administrativo arquivado  na origem a disposigao do Tribunal de Contas

do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados.

Jacarei,              de de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Paulo Ferreira da Silva

Presidente

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -Centro  -Jacarei/SP  -CEP:   12   327-901    Tel.:  (12)  3955-2200
www .i ac aTei . sp . I e g . I) r
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PREGAO PRESENCIAL n° 06/2022

Anexo X - Dados para elaboragao de eventual contrato

DADOS DA EMPRESA

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2200

Site:   www.iacarei.sD.leg.br -in#`
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PREGAO PRESENCIAL n° 06/2022

ANEXOXI-MANIFESTACAO   DE   INTERESSE

Caso   haja   interesse   na   participagao   na   presente   licitagao,   solicitamos  o

preenchimento da ficha  abaixo e seu  encaminhamento ao  Departamento  de  Licitag6es e
Contratos  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,   atrav6s  do  tel.:   (12)  3955-2286,  ou  pelo

website  www./'acarer'.sp./eg.br,   para  que  possa  receber  eventuais  alterag6es  do  Edital  e

demais informag6es que se fizerem necessarias.

EMPRESA(razaosocialcompleta)

CNPJ

ENDERECO(completo)

TELEFONE

FAX

PESSOA PARACONTATO

E -MAIL

N° do EDITALRETIRADO
PREGAO PRESENCIAL n° 06/2022

DA:I A:.                 I               I

NOME E ASSINATURA DO  INFORMANTE:

Nome Assinatura

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2200
Site:   www.iacarei.sD.leg.br
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PREGAO PRESENCIAL n° 06/2022

Anexo XIl -Valor Estimado

0   valor   m6dio   apurado   pela   Camara   Municipal   de   Jacarei   Contrataeao   de   empresa

especializada para fornecimento de Sistema  lntegrado para Gesfao Ptlblica,  incluindo a

licenea de  uso,  instalagao,  implantaeao, treinamento, manuten€ao de solugao integrada

entre  os  sistemas,  conversao,  migraeao  de  dados,  migra9ao  de  dados,  has  areas  de

Finaneas    Ptlblicas    (Contabilidade,    Orgamento,    Tesouraria),     Recursos    Humanos

(Administragao de  Pessoal,  Controle de  Frequencia e  Folha de Pagamento), Compras e
Licitag6es   (em   todas   as   modalidades),   Controle   lnterno,   Almoxarifado   e   Controle

Patrimonial,  nas especificag6es constantes do Anexo 11 -Termo de Referencia deste Edital sao:

Valor mensal estimado:  R$ 22.920,91  (vinte e dois mil,  novecentos e vinte  reais e  noventa e

urn centavos).

Valor da implantaeao:  R$10.000,00 (dez mil reais).

Valor  global  estimado:   R$  285.050,95  (duzentos  e  oitenta  e  cinco  mil,  cinquenta  reais  e

noventa e cinco centavos).

HitraHE EmPIH"HRIEitEgm mmEEEEEEEHHHH`EHn=Em ra"rmm"EmEEELHm                                   HE
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Anexo XllI -TERMO DE DESIGNAeAO DE FISCAL DO CONTRATO

Contrato no        /__    _                                                                                              __

(Pregao Presencial  n° 06/2022)

0  SECRETARIO  DIRETOR  ADMINISTRATIVO  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

RESOLVE  designar,   conforme  disciplinado  no  artigo  67  da  Lei  de  Licitag6es  o  servidor

abaixo  relacionado,  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execugao  e  o  adequado  cumprimento

das   clausulas   estabelecidas   no   Contrato   n°   _/_____,   celebrado   entre   a   CAMARA

MUNICIPAL  DE JACAREI  e a empresa CNPJ  no '   CuJO

ob.]eto a a Contratagao de empresa  especializada  para fornecimento de  Sistema  lntegrado

para   Gestao   Pdblica,   incluindo   a   licen?a  de   uso,   instalagao,   implantagao,   treinamento,

manuten?ao   de   solugao   integrada   entre   os   sistemas,   conversao,   migra?ao  de   dados,

migragao    de    dados,    nas    areas    de    Finangas    P0blicas    (Contabilidade,    Ongamento,

Tesouraria), Recursos Humanos (Administragao de Pessoal, Controle de Frequ6ncia e Folha

de   Pagamento),   Compras   e   Licitag6es   (em   todas   as   modalidades),   Controle   lnterno,

Almoxarifado e Controle Patrimonial.

0  Fiscal  devefa  acompanhar  "i.n  /oco"  a  execugao  do  objeto  contratado,   apontando  as

eventuais faltas  cometidas  pela  contratada  e,  se for o  caso,  encaminhar e-mail  a  Gerencia

de Licitag6es e Contratos,  relatando as ocorrencias formalmente;

Verificar  o  atendimento  aos   requisitos  de  execugao  do  objeto  descritos   no   instrumento

contratual.

Pra9a dos T{es poderess+te7 4wvy±eu2Y95n200                                          I
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Conferir  o  objeto  entregue,  certificando  o  preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  no

edital  com  aqueles  ofertados  na  proposta  adjudicada,  sobretudo  em  relagao  a  marca  e

caracteristicas exigidas.

Verificar se contratada atendeu o prazo determinado no cronograma estabelecido.

Durante    todo    prazo    de    vigencia    do    contrato,    o    fiscal    fica    responsavel    por    seu

acompanhamento, devendo relatar formalmente ao Departamento de Licitag6es e Contratos,

qualquer problema  em  relagao  ao  material  ofertado,  em  tempo  habil  a  adogao  de  medidas

dentro do prazo de garantia ofertado.

DADOS DO FISCAL DESIGNADO:

NOME:

MATRICULA:

RG:

CARGO:

Declaro,   nesta  data,   ciencia  dos  termos  e  condig6es  do  contrato  e  das  consequentes
atribuig6es a mim conferidas.

Jacarei,              de de 2022.

Fiscal do contrato

Praca  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP`   12   327-901   -Tel.I   (12)  3955-2200
Site,   www.iacarei.sp.leg.br


