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CONVITE N.º 01/2014 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIA (PASSIRAPREV)., 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Maria Pereira da Silva, 87 – 
Centro - Passira – PE, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, desta 
Prefeitura, convida V.Sª. para participar da licitação modalidade que será realizada no dia 
20 de Março de 2014, às 09:00horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Passira, sito a 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro - Passira – PE, a qual fundamentada na Lei 
Federal N.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, para efeito de julgamento, será tipo 
menor preço. 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
O presente Convite tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E 
ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 
FOLHA DE PAGAMENTO, A SER, IMPLANTADO, NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DESTE MUNICIPIO, 
conforme Anexo 01 – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
2. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são oriundos da dotação 
orçamentária. 
 
 Unidade 02.16  Projeto Atividade: 0912200212.298 - Elemento de despesa: 
33.90.39.00 
 
3. DOCUMENTAÇÃO 

 
3.1 A documentação deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação em 

envelopes fechados, que serão constituídos de: 
a) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, e que contenha no seu objeto Social atividade compatível com o 
objeto desta licitação; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
conforme, Art. 27 da Lei Federal 8.036 de 11 de maio de 1990, para pessoa jurídica; 
c) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecido pelo INSS Lei Federal Nº 8.212 de 24 
de julho de 1992; 
d) Prova de inscrição no CNPJ; 
e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de 
Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal ou Certidão 
Conjunta); 
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f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
g) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; 
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº .452, de 1º de maio de 1943 alterada pela 
LEI Nº 12.440, de 7 de julho de 2011 – DOU de 08/07/2011 (CNDT – CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS). 
i) Declaração que Emprega ou não Menores; 
j) Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos; 
 
3.1.1 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada 
mediante apresentação da seguinte documentação: 
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;; 
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
II – empresas não optante pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 
123/06; 
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 
d) cópia do contrato social e suas alterações; 
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
3.1.2 Os documentos relacionados nos subitens 3.1.1, para efeito de comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela 
Certidão Expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 
103, publicado no D.O. do dia 22/05/2007, acompanhada da declaração, firmada pelo 
representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
 
3.1.3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO DEVERÃO SER 
PREFERENCIALMENTE APRESENTADOS CONFORME A SEQUÊNCIA ACIMA 
MENCIONADA, E DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL OU POR 
QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, OU POR 
FUNCIONÁRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, OU PUBLICAÇÃO EM 
ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL. OS DOCUMENTOS QUE FOREM APRESENTADOS 
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EM ORIGINAL NÃO SERÃO DEVOLVIDOS, E PASSARÃO A FAZER PARTE 
INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
 
3.1.4 A DOCUMENTAÇÃO CUJA SUA AUTENTICIDADE É VERIFICADA NA INTERNET 
NÃO PRECISARÁ DE AUTENTICAÇÃO. 
 

Envelope “Proposta” 
a) Proposta propriamente dita; 

 
3.2 Para melhor identificação da documentação e das propostas cada proponente deverá 

marcar o seu envelope o número do Convite, data de abertura, nome da firma e 
endereço, conforme modelo abaixo. 

 
ENVELOPE A ou N.º 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 
Convite nº 01/2014 

SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS SISTEMAS 
[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, CNPJ, telefone e fax da empresa licitante] 
 

ENVELOPE B ou N.º 02 - PROPOSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

Convite nº 01/2014 
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS SISTEMAS 

 [Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, CNPJ, telefone e fax da empresa licitante] 

 
4. PROPOSTA 
 
4.1 A proposta deverá ser emitida, preferencialmente, em uma via datilografadas ou 

impressas, sem emendas ou rasuras, devendo conter o seguinte: 
a) descrição minuciosa e completa do que o proponente se dispõe a fornecer; 
b) prazo de validade da proposta; 
c) preço unitário e total de cada item; 
d) preço global da proposta, em algarismos e por extenso, em moeda nacional; 
e) condições de pagamento à vista e entrega a imediata; 
f) assinatura do responsável da empresa. 
g) podendo ser aproveitado o modelo do anexo  

 
4.2 O preço unitário apresentado pelo licitante deverá incluir os tributos incidentes. 
 
5. RECEBIMENTO 
 
5.1 Declarado o início dos trabalhos, não serão admitidos retardatários nem admitidas 

quaisquer alterações no teor dos envelopes; 
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5.2 A abertura dos envelopes será feita no local, dia e hora fixados, devendo os trabalhos 

obedecer aos seguintes procedimentos: 
 

a) Identificação pessoal de cada representante legal e preposto dos licitantes, 
devidamente credenciados através de procuração, do contrato social ou de carta 
de apresentação, com firma reconhecida em cartório: 

a.1) As credenciais das firmas que se fizerem representar legalmente na reunião de 
licitação, procuração ou carta de apresentação, com firma reconhecida em cartório, ou 
contrato social, deverão ser apresentadas em separado dos envelopes correspondentes à 
Habilitação e Propostas, juntamente com a cédula de identidade ou documento 
equivalente que identifique o representante; 
 
a.2) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno 
atendimento aos requisitos da habilitação, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprovem os poderes do mandante 
para a outorga. 
 
a.3) As empresas que não se fizerem representar ou que seus representantes não portem 
documentos que os credenciem e os identifiquem não terão participação ativa durante a 
reunião, ou seja, não poderão apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou 
recurso quanto aos atos formais da Comissão. Todavia, a não apresentação ou 
incorreção do documento de credenciamento não desclassificará a licitante; 
 

a.4) Nesta licitação, será admitido, no máximo, um representante por licitante, sendo 
vedada a qualquer pessoa física ou jurídica representar mais de uma empresa ou a 
participação de empresa na qualidade de representante de terceiros; 
 
b) Os envelopes recebidos serão numerados seguidamente, conforme ordem de 

entrega; 
c) Serão abertos os envelopes de habilitação e devolvidos os envelopes proposta aos 

não habilitados; 
d) Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação identificará 

e comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 
45 da Lei Complementar nº 123/2006; 

e) Aberto os envelopes propostas; 
f) As propostas serão lidas em voz alta pelo presidente da sessão de abertura; 
g) Os membros da Comissão e os concorrentes rubricarão todas as folhas das 

propostas e seus anexos; 
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h) Da reunião de abertura lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual todas as 
ocorrências serão registradas, devendo a mesma ser obrigatoriamente assinada 
pelos membros da Comissão e facultativamente, pelos licitantes presentes. 

 
6. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
6.1 A documentação apresentada para habilitação, será analisada e julgada pela 

Comissão Permanente de Licitação, que poderá ser assessorada por equipe técnica 
da Prefeitura Municipal de Passira, especialmente designada pelo Prefeito; 
 

a) SERÁ INABILITADO o licitante que: 
a.1. Apresentar profissional com qualquer vínculo técnico ou administrativo em comum 
com outro participante do certame; 
 
a.2.  Deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos para a habilitação; 
 
a.3  Apresentar documentos em desacordo com as exigências estabelecidas neste 
Convite; 
 
a.4. Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem 
formal. 
6.2 Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/2006, a Comissão de 
Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas adotará 
o seguinte procedimento: 
a) serão analisados os documentos não integrantes da Regularidade Fiscal (item 3.1 
letras “b”,”c”, “d”, “e”, “f” e “g”), decidindo-se sobre o atendimento das exigências 
constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem 
irregularidades em relação a estas exigências; 
b) serão analisados os documentos relativos à Regularidade Fiscal (item 3.1 letras “b”,”c”, 
“d”, “e”, “f” e “g”), declarando-se: 
b.1 - o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou 
b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do 
julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a 
classificação definitiva das propostas com a aplicação do § 1º do art. 43 da LC nº 
123/2006, se for o caso. 
 
6.3 – Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, o licitante Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de 
decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de 
regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização 
em caso de ser declarada vencedora do certame. 
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6.4 - Os envelopes de "Propostas de Preços" das proponentes cuja documentação tenha 
sido julgada definitivamente em desacordo com as exigências do presente Edital ficará à 
disposição das empresas inabilitadas para serem retiradas no prazo de até 05 (cinco) dias 
após a homologação do certame pela autoridade superior, findo o qual serão inutilizados. 
 
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. O julgamento das propostas será feito com base no menor preço unitário. 
 
7.2. Não serão tomadas em consideração vantagens não previstas neste ato 
convocatório.  
 
7.3. Não se admitirão propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor 
0 (zero) e preços incompatíveis com o mercado, mesmo considerando que não foram 
estabelecidos limites mínimos para o presente ato convocatório. 
 
7.4. Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á ao 
desempate por sorteio público no mesmo dia da abertura das propostas. 
 
7.5 - Verificada a discordância entre os preços unitários e os totais resultantes de cada 
item, prevalecerão os primeiros. Ocorrendo divergências entre os valores numéricos e por 
extenso prevalecerão os últimos. 
 
7.6 Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado 
por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a Comissão de Licitações suspenderá 
o julgamento das propostas e retomará a analise da habilitação fiscal desta proponente, 
intimando-a para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante 
requerimento justificado, regularização da documentação mediante apresentação das 
respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
7.7 Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do 
certame; 
 
7.8 – Acaso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do 
certame, aplicando-lhe a penalidade de que trata o item 9 desta Carta Convite, e 
retomando a licitação na forma do item 7.6ou7.9. 
 
7.9 – Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi 
apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de 
Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44 da 
LC Nº 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal. 
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7.10 – Ocorrendo empate ficto, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da 
seguinte forma: 
 
I – a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, 
situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma do item 7.6, 7.7 e 
7.8), será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos § 1º do art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1o do art. 44 da 
LC Nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor proposta. 
 
7.11 – O prazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados da 
intimação da licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço. 
 
7.12 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 
nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
 
7.13 - Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8. CONTRATAÇÃO 
 
8.1 Após a homologação feita pela autoridade competente, a contratação se dará, caso 

necessário, no prazo máximo de 05 (cinco) dias sob pena de decair o direito à 
contratação. 

 
8.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 
9. PENALIDADES 
 
Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos da 
validade da proposta ou os concernentes às especificações e condições 
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preestabelecidas, a Prefeitura poderá optar pela convocação das demais proponentes, 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação, ou pela realização de novo 
processo licitatório. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 Os interessados deverão estudar cuidadosamente toda a documentação do ato 

convocatório para se inteirarem de todos os detalhes e circunstâncias que possam 
afetar, de algum modo o objeto da licitação. 

 
10.2 Se ocorrer dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste 

instrumento convocatório e demais documentos que o integram, os interessados 
poderão obter esclarecimentos necessários no horário de expediente, junto à 
Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura. 

 
10.3 Os esclarecimentos pedidos pelos interessados deverão ser formulados por escrito 

e a resposta correspondente será encaminhada através de circulares a todos aqueles 
que estiverem participando do certame. 

 
10.4 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá recurso, o 

qual deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência da 
decisão recorrida, ou de sua afixação no quadro de avisos destinados a essa 
comunicação, no Edifício sede da Prefeitura. 

 
Passira, 12 de Março de 2014. 

 
 
 

________________________________ 
-Presidente- 

 
 

________________________________ 
-Membro- 

 
________________________________ 

-Membro- 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONVITE Nº 01/2014 

 
01 – OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, 
IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS SISTEMAS 
DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, A SER, IMPLANTADO, NO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE ATUALIZAÇÃO E 
TREINAMENTO DESTE MUNICIPIO, conforme Anexo 01 – TERMO DE REFERÊNCIA, 
conforme especificações contidas neste Termo de Referência. 
02 – PERÍODO DE LOCAÇÃO:   no Período de 12 (doze) meses. 

03 – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇO MÁXIMO ADMITIDO 

SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS SISTEMAS 

ITEM Descrição do Sistema Unid. 
Quant. Valor R$  

Mensal 
Valor Total. 

01 Sistema Integrado de orçamento e 
Contabilidade Pública 

Mês  
12 1.280,00 15.360,00 

02 
Sistema de Gestão em Recursos humanos  Mês 12 1.100,00 13.200,00 

Valor Total ---- ------ 2.380.00 28.560,00 

 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS 

ITEM Descrição do Sistema Unid. 
Quant. Valor R$  

Mensal 
Valor Total. 

01 
Implantação e Atualização dos Sistemas Mês 01 4.830,00 4.830,00 

 
04 – PREÇO MÁXIMO TOTAL ADMITIDO: 

O preço máximo total admitido é de R$ 33.390,00 (trinta e três mil trezentos e noventa 

reais); 

05 - FORMA DE PAGAMENTO: 

 5.1 Locação dos Sistemas: 

- 12 Parcelas de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais) com vencimento mensal, 

perfazendo um valor Total de R$ 28.560,00 ( vinte e oito mil quinhentos e sessenta reais). 

5.2 Implantação, Customização e Treinamento. 

-01 Parcela de R$ 4.830,00 ( quatro mil oitocentos e trinta reais), perfazendo o mesmo  

valor de R$ 4.830,00 ( quatro mil oitocentos e trinta reais).  

06 – PRAZO DE FORNECIMENTO:em até 02 dias após solicitação. 
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07 – LOCAL DE DOS SERVIÇOS: Município de Passira, mediante ordem de 

fornecimento assinada pelo Secretário ou funcionário habilitado. 

08 - CONDIÇÕES DE ENTREGA: Nas despesas advindas do fornecimento dos serviços 

ora licitadas deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser 

destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura. 

09- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A contratada obrigar-se-á: 

09.1 – a fornecer o objeto licitado, observadas as especificações contidas neste TR, na 

Secretaria Municipal demandante, no prazo estabelecido no item 06. 

09.2 – a substituir os serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não aceito pela 

Secretaria demandante, devido a falhas ou por não satisfazerem às especificações 

exigidas neste termo;  

09.3 – a Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado neste 

Termo, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas neste, além das aplicações 

daquelas previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores. 

10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

O Contratante obrigar-se-á a providenciar a fiscalização, acompanhamento e conferência 

dos serviços prestados, de acordo com o estabelecido no presente TR, bem como efetuar 

o pagamento de acordo com o pactuado. 

11- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1- O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias 

após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) 

Fiscal(is) devidamente atestada pelo Secretário; 

11.2- Não haverá reajustamento de preços. 
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MUNICÍPIO.    PASSIRA   
 
ENTIDADE SOLICITANTE.  FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
      
OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de software voltado para 
gestão pública tendo como objeto a locação do(s) sistema(s)de 1-Contabilidade, 2- 
Folha  de Pagamento.incluindo;  suporte técnico e manutenção,  licença de uso 
individual, migração dos dados, customização, parametrização de informações e 
treinamento técnico operacional para atender as necessidades técnicas e operacionais da 
Fundo de Previdência  daPrefeitura Municipal de Passira– PE.. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
A contratação dos serviços objeto dessa solicitação será regido pelas determinações 
contidas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, aplicando-se, 
subsidiariamente, os princípios gerais de direito. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
Os recursos financeiros para pagamento dos serviços correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 Unidade 02.16  Projeto Atividade: 0912200212.298 - Elemento de despesa: 
33.90.39.00. 
 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Com a implantação do(s) sistema(s) solicitados,a atual administração estará não só, 
proporcionando a modernização administrativa, como também, criando instrumentos para 
a integração e melhoria no fluxo de informações de  diversas áreas da Administração 
Municipal, para atender de forma otimizada as necessidades operacionais do Fundo de 
Previdência do Município de Passira, permitindo a melhoria e a agilidade dos 
procedimentos internos, a melhor gestão de recursos, a otimização dos canais de 
comunicação e por fim, uma maior transparência nas ações da administração pública 
municipal. 
 
 
DO OBJETIVO. Os sistemasdevem permitir: 
 
1-Contabilidade 
 
O Planejamento e execução das ações do Plano de Governo e dos recursos envolvidos, 
permitindo a elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias(LDO) e Lei Orçamento Anual (LOA); 
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Compatibilizar a disponibilidade dos recursos com a necessidade de despesas de modo a 
otimizar sua utilização; 
 
Controlar e apoiar a execução orçamentária e financeira do Município, compatibilizando 
as disponibilidades de recursos, registrando automaticamente os fatos e atos contábeis, 
de acordo com as exigências da legislação vigente, dando suporte à 
programaçãofinanceira; 
 
Efetuar o controle das receitas e despesas de acordo com as fontes de recursos 
específicas, controlando as seguintes atividades: recebimentos, pagamentos, 
movimentação bancária, emissão de cheques, emissão de borderô de pagamentos, 
conciliação bancária e elaboração de demonstrativos financeiros; 
 
Registrar os atos e fatos administrativos do Ente. 
 
2-Folha de Pagamento 
 
O sistema deve apoiar a Administração de Recursos Humanos e o gerenciamento dos 
processos de Administração de Pessoal e pagamento de pessoal. Controlar toda a 
movimentação dos servidores Inativos do município, fazendo o acompanhamento e 
garantindo todos os direitos e benefícios determinados pelas leis vigentes. Incluem-se 
nesse objetivo: 
 

Manter base de dados atualizada com as informações pessoais e funcionais principais e 
acessórias necessárias à gestão dos Recursos Humanos e ao pagamento do pessoal. 
 

Apoiar a administração do pessoal disponibilizando informações atuais e históricas dos 
assentamentos Funcionais, capacitação, desenvolvimento funcional, de recrutamentos e 
seleções e da Folha de Pagamento. 
 

Controlar e apoiar as atividades referentes ao pagamento de pessoal, permitindo a 
parametrização dos cálculos, o processamento, pagamento e o recolhimento das diversas 
folhas de pagamento. 
 
 
Manter o registro histórico de todas as licenças e afastamentos dos servidores, 
controlando por tipo de afastamento, doença, período, etc. 
 
 

DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS 
 

A modalidade de processamento dos dados será local, e  a operação do(s) sistema(as) 
será(ao) realizada(s)  por servidor(es) do Instituto de Previdência do Município de 
Passira, e o(s) banco(s) de dado(s) será(ao) mantido(s) em equipamento(s) próprio(s) 
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e/ou em nuvens (cloudcomputing) de acordo com determinação da administração,  
ficando o(s) procedimento(s) para a atualização, guarda e preservação do(s) bancos(s) de 
dado(s), por conta do(s) técnico(s) do Instituto de Previdência. 
 

O(s) sistema(s) requisitado(s) deverá(ao) ser instalado(s) em equipamentos(s) próprio(s) 
do Instituto de Previdência do Município de Passira, indicado(s) pela(s) Secretaria 
solicitante, incluindo; programas  geradores de relatórios, geradores de banco de dados, 
entre outros, com forma de prestar os serviços necessários à manutenção e suporte dos 
referidos aplicativos.  
 

O(s)sistema(s) solicitado(s) deverá(ao) ser(em) instalado(s) utilizando a plataforma do 
sistema operacional Windows e/ou LINUX/GNU. 
 

SISTEMA(S) SOLICITADO(S). 
 

1-Sistema de Contabilidade, 2-Sistema de Folha de Pagamento. 
 

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

O prazo para contratação dos serviços objeto dessa solicitação será de12 ( doze ) 
mês(es), contados a partir da data em que o sistema esteja efetivamente implantado, 
atendendo as necessidades do Fundo de Previdência do Município  de Passira, através 
da emissão do termo de recebimento e aceitação do sistema, podendo ser prorrogado por 
igual período, conforme art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

O proponente deverá apurar os custos em face de todas as exigências contidas na 
proposta de preço com vistas ao desenvolvimento ou ajustes dos sistemas, não sendo 
aceitas quaisquer alegações ulteriores que apontem eventuais ausências ou 
insuficiências, as quais deverão ser supridas previamente mediante consulta ou vistas “in 
loco” conforme indicado no termo de referência. 
 

VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO 
 
O valor máximo total para contratação da prestação dos serviços objeto de solicitação 
será de R$33.390,00 (trinta e três mil trezentos e noventa reais ) devendo ser 
desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao apresentado, nos 
termos do artigo 40, inciso X, e 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
 
 
FORMA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

O serviço a ser contratado será pago em parcelas mensais de acordo com o valor 
finalizado pelo processo licitação após sua homologação. 
 

CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO(S) SISTEMA(S) 
 

Os custos de implantação, instalação e migração dos dados, customização, incluindo 
todas as despesas diretas e indiretas relacionadas já estão inclusas no valor máximo para 
contratação.  
 

MANUTENÇÃO REGULAR 
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Deverá estarincluídos no valor máximo para contratação os serviços de manutenção 
regular que incluem os seguintes serviços 
 
Alterações decorrentes de eventuais falhas detectada(s) no(s) sistema(s) 
 
Mudança da legislação Municipal, Estadual e Federal no tocante a procedimentos 
operacionais no(s) sistema(s). 
 
Parametrização e/ou customização para atender as necessidades futuras decorrentes da 
evolução tecnológica ou de adequações as necessidades de serviços desenvolvidas na 
administração municipal. 
 
Configuração de módulos e requisitos já presentes no sistema contratado 
 
Visita regular de pelo menos uma vez por mês realizada por técnico da empresa 
contratada, e eventualmente quando solicitada através de contato telefônico e/ou por  E-
mail corporativo, além de contato diário via internet ( remoto) durante o horário comercial 
de segunda a sexta. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
 
O prazo de validade da proposta deverá ser de 60( sessenta ) dias a partir da data da 
abertura da mesma. 
 
DEFINIÇÕES DAS ROTINAS LICITADAS 
 
SISTEMA 
 
É um conjunto de rotinas que compõem o que se denominou com solução informatizada, 
estrutura de forma integrada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Passira. 
 

DOCUMENTAÇÃO 
 

É Conjunto de manuais do sistema solicitado e demais aplicativos. 
 
CUSTOMIZAÇÃO 
 

É a rotina para desenvolvimento e adequação do sistemaàs rotinas de gestão da 
Prefeitura compreendendo as adequações do ambiente, adequações à legislação, o 
desenvolvimento de interfaces entre os aplicativos existentes e o produto implantado e as 
adequações pra flexibilização da implantação do sistema de acordo com perfis 
estabelecidos. 
 
 

PARAMETRIZAÇÃO 
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Esta rotinadeverá  ser implementada para a parametrização  e engloba as definições que 
administram as operações do sistema permitindo a configuração de acordo coa as 
necessidade da Prefeitura. 
 

IMPLANTAÇÃO 
 

Esta rotina deverá englobar o estudo de viabilidade, a identificação de necessidades de 
ajuste no modelo organizacional do Município, instalação e inicio da operação de todos os 
módulos componentes do sistema requisitado, do software gerenciados do banco de 
dados e dos demais softwares requeridos, respeitando-se a ordem logica de 
interdependência dos mesmos abrangendo todas as tarefas necessárias para sua 
consecução, como o levantamento de informações disponíveis dalegislação existente, 
parametrização dos softwares de acordo coa as mesmas, migração dos dados e 
estruturação do banco de dados, treinamento operacional no uso do sistema e inicio do 
funcionamento efetivo. 
 
TREINAMENTO 
 
Esta rotina deverá prever o treinamento de usuários e técnicos da Prefeitura na operação 
e uso dos sistemas requisitados, noções básicas sobre os softwares gerenciador de 
banco de dados e demais software requeridos, contemplando todos os recursos 
propostos. 
 
LICENÇA DE USO DO SISTEMA 
 
Será o direito outorgado pela empresa contratada que dará direito a entidade contratante 
de utilizar o sistema contratado e dos softwares requeridos para seu funcionamento, 
sendo a empresa contratada a titular dos direitos autorais e proprietária dos sistemas.  
 
PLANO DE IMPLANTAÇÃO 
 
O plano de implantação do(s)sistema(s) especificado no item SISTEMA(S) 
SOLICITADO(S), deverá seguir o seguinte calendário, especificando, entre outras 
informações necessárias, as fases e procedimentos relativos ao processo de implantação, 
incluindo o atendimento dos procedimentos e prazos descritos. 
 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO 
ATIVIDADE PRAZO MAXIMOPARA  

IMPLANTAÇÃO 

Entrega, instalação e configuração do aplicativo  15 dias uteis 
Migração dos dados e estruturação do banco de dados 30 dias uteis 
Adequação de relatórios, telas, leyouts e logotipos 30 dias uteis 
Parametrização de tabelas e cadastros 30 dias uteis 
Ajuste nas precedências de calculo, quando mais de uma formula é 
aplicável simultaneamente. 

40 dias uteis 

Adequação de formulas de calculo para atendimento aos critérios adotados 
pela Prefeituras 

40 dias uteis 
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Deverá ser assinado um termo de compromisso garantindo que todas as informações 
relativas as bases de dados ( banco de dados ) serão de uso exclusivo da entidade 
contratante, incluindo todos os procedimentos relativos a sua administração e controle de 
acesso, em todos os níveis, e que os computadores, discos ou qualquer outra fonte de 
armazenamento de dados, onde esteja mantido o banco  
de dados e/ou  seus arquivos de segurança,será sob o controle irrestrito da entidade 
contratante e que a saída, qualquer que seja o motivo, de qualquer dos itens citados, 
somente ocorrerá  mediante autorização formal da autoridade competente designada pelo 
gestor da unidade contratante da pasta ao qual o sistema esteja instalado. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Instalar os aplicativos em equipamentos próprio do Instituto de Previdência do Município 
de Passira-PassiraPREV e colocar a disposição de cada Setor, para utilização e operação 
por todos os servidores designados, bem como prestar os serviços necessários à 
manutenção do referido sistema, da seguinte forma: 
 

Disponibilizar manutenção regular sem custos para o Instituto de Previdência do 
Município de Passira-PassiraPREV, suporte técnico, uma vez por mês para manutenção 
presencial , suporte técnico para corrigir possíveis erros decorrentes de eventuais falhas, 
de mudança na legislação municipal, estadual e federal, de mudanças de moeda, de 
atualização de versões, de eliminação de duvidas de operação do sistema, da 
parametrização  e/ou customização para atender a novas necessidades de serviços 
desenvolvidas na Administração municipal. 
 
Disponibiliza manutenção eventual configurada como exclusiva solicitação do Instituto de 
Previdência do Município de Passira-PassiraPREV, relacionada com o fornecimento ou 
alteraçãode rotinas que se configurem como novos aplicativos e/ou rotinas não 
especificadas e nem prevista no termo de referencia e que cuja realização somente 
ocorrerá a partir da aprovação de propostas especificas formuladas pelo Instituto de 
Previdência do Município de Passira-PassiraPREV, com base na quantidade de horas 
necessárias para sua execução. 
 
A contratada deverá, em caso de manutenção descrita acima, garantir o atendimento no 
prazo máximo de 12 ( doze ) horas. 
 
Obriga-se a contratada em garantir sempre que necessário, sem custo para a contratante, 
sempre que solicitado com atendimento in loco, a presença de técnicos com experiência 
nos sistemas instalados na Prefeitura Municipal de Passira. 
 
Obriga-se ainda a treinar e capacitar o pessoal técnico do Instituto de Previdência do 
Município de Passira-PassiraPREV, com vistas ao pleno desempenho das atividades de 
operação do sistema, bem como garantir o fornecimento de documentação técnica do 
sistema. 
 
Dentro de prazo de vigência do contrato, a contratada se obriga a: 
 
Garantir sigilo e a integridade de todos os dados utilizados na operação do sistema 
informatizados; 
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Arcar com todos os ônus trabalhistas, previdenciários, fiscal e comercial, resultante da 
execução dos serviços contratados; 
 
Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos em edital, sujeitando-se às penas e 
multas estabelecidas, além da aplicação daquelas previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
Disponibilizar, a qualquer tempo, quando solicitado toda a base de dados relacionadas ao 
sistema implantado. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Proporcionar todas as facilidade para que a contratada possa instalar e testar o sistema; 
 
 
Disponibilizará em formato TXT, todas as bases de dados relacionadas ao sistema 
contratado, desde que já estejam;  
 
Disponibilizar pessoal do seu quadro para acompanhar todas as atividade relacionadas a 
implantação dos sistemas. 
 

ESPECIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA-  GARANTIAS GERAIS 
 

O sistema deverá garantir que todos os módulos, atendam de forma otimizada às 
necessidades da entidade contratante, e que a tecnologia empregada sejaadequada. 
 

 O sistema deverá disponibilizar recursos técnicos para ser operado via WEB com 
possibilidade de uso do banco de dados em nuvens (cloudcomputing). 
 
 O sistema deverá ser construído, em todos os seus módulos, com interface gráfica. 
Não serão admitidos aplicativos com interface no modo caracteres. 
 
 O sistema deve possibilitar a integração com outros sistemas de informática de 
forma a interagir no modulo de troca de informações gerenciais e financeiras. 
 
 As informações devem estar integradas de forma a eliminar redundâncias entre os 
diversos cadastros e permitir apresentação de visões ( informações com relacionamento 
entre si, pertencentes aos cadastros e/ou tabelas situadas em outros sistemas. 
 
 O sistema deverá utilizar ano com quatro algarismos. 
 
 O sistema deverá prover o controle efetivo do uso de seus módulos, oferecendo 
total segurança contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através 
do uso de senhas, permitindo configuração de níveis de permissão para acesso 
individualizado por usuários, grupos de usuários, função e órgãos da administração direta 
ou indireta.  
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 O sistema deverá disponibilizar opções de auditoria com identificação mínima do 
operador e data da operação das atualizações efetuadas sobre cadastros e 
movimentação, informando econtrolando que, quando e o que foi alterado. 
 
  O sistema deverá registrar o log da utilização de transações. 
 
 O sistema deverá permitir o cadastramento de usuários com controle de níveis de 
acesso, podendo ser configurado para inclusão, alteração, consulta e exclusão. 
 
 O sistema proposto deve implementar mecanismos de segurança que permitam 
garantir a autenticidade, integridade e sigilo das informações nos processos e transações 
dos módulos do sistema. 
 
 
 O sistema deve dispor de dispositivos e opção de fazer e desfazer as ações 
executadas pelo sistema. 
 
 O sistema deve possuir ferramentas que permitam o beckup e restore do banco de 
dados, com interface amigável e clara, para facilitar os procedimento relativos à 
segurança da base de dados, que deverá ser implementada e documentada no inicio da 
implantação da solução. 
 
 
 O sistema deve permitir a personalizar, telas, leyouts e logotipo de acordo com a 
necessidade da entidade contratante. 
 
 O sistema deve assegurar a integração de dados de cada sistema garantindo que a 
informação seja alimentada uma única vez. 
 
 O sistema deve possuir teste de consistência dos dados de entrada podendo 
validar datas e campos com preenchimento numérico. 
  
 O sistema deve garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas podendo 
refletir em todo o processamento das informações, podendo , por exemplo, refletir em 
todo o processamento da folha de pagamento a alteração da situação de dependentes 
decorrente da maioridade. 
 
 O sistema deve utilizar a língua portuguesa para definir todas as rotinas de 
comunicação do sistema aplicativo com os usuários. 
 
 O sistema deve exibir mensagens de advertência ou mensagem de aviso de erro 
informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua 
confirmação para dar prosseguimento a tarefa. 
 
 O sistema deve criar menu personalizado de acordo com o nível de senha do 
usuário. 
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 O sistema deve permitir a emissão de documentos oficiais pela internet com 
comprovação de autenticidade. 
 
 O sistema deve possuir gerador de relatório próprio, com seleção e classificação 
dos dados escolhidos pelo usuário, através de linguagem compatível com o padrão SQL e 
compatível com o sistema aplicativo. 
 
 O sistema deve possibilitar que todas as consultas e relatórios apresentem 
cabeçalhos e totalizadores de acordo com seus dados, a cada quebra de item e geral, 
para todos os valores monetários ou que necessitarem deste tipo de informação, devendo 
ser parametrizáveis pelo usuário – seleção, ordenação, agrupamento e operações 
matemáticas entre campos. 
 
 O sistema deve permitir a visualização de todos os relatórios gerados pelo sistema 
em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em arquivo, com saída em mídia 
digital, com formato em PDF e/ou TXT que permitam ser visualizados posteriormente, 
devendo permitir também a seleção de impressora na rede para impressão. 
 
 O sistema deve prover a utilização de impressora de cheques e leitor de código de 
barras. 
 
 O sistema deve permitir a exportação das tabelas integrantes da base de dados do 
aplicativo em arquivo tipo texto. 
 
 O sistema deve possuir a facilidade de exportação/importação de dados em 
arquivo no formato TXT. 
 
 
 
 O sistema deve manter a rastreabilidade de todos os processos referentes às 
diversas funções da solução. A qualquer momento, qualquer pessoa com nível de acesso 
apropriado, deve ser capaz de saber como tal processo se encontra dentro do Município. 
 
 O sistema deve permitir que todos os órgãos da administração direta e indireta 
sejam gerenciados de forma integrada, porem, mantendo a devida independência de 
gestão, atendendo os padrões de tratamento multi-entidade, multi-planta e multi-
departamento. 
 
 O sistema deve ser multi-usuario, multipaltaforma e multitarefa, permitindo controlar 
tarefas concorrentes, com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a 
integridade referencial e permitir o acesso via browser, independente do sistema 
operacional utilizado nas estações de trabalho. 
 
 O sistema deve promover a liberação de acesso ao sistema por unidades 
orçamentarias e fichas ( dotações ). 
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 O sistema deve ser controlado por unidades orçamentarias e unidades gestoras, 
podendo existir varias contabilidades dentro do mesmo banco de dados com opção para 
emissão de relatórios individuais ou consolidados. 
 
  O sistema deve possuir recursos de informação ao usuário sobre a função 
de um botão, menu ou ícone nas telas do sistema, ao posicionar o cursor sobre ele. 
  
 O sistema deve apresentar feedback imediato na seleção de: opções de menu, 
ícones e botões. 
 
 O sistema deve permitir identificar o formato dos campos de entrada de dados. 
 
 O sistema de bloquear a digitação quando o numero de caracteres ultrapassar o 
numero máximo permitido para os campos de entrada de dados. 
 
 O sistema de apresentar ícones, botões e opções de menu habilitados e não 
habilitados de modo diferenciado. 
 
 O sistema deve definir na tela o conteúdo de informações organizadas em áreas 
funcionais delimitadaspor legenda da janela: área para menus; área para botões; área de 
apresentação de campos; área para mensagens de orientação; área para identificação, 
localizada no topo da janela que indica a aplicação; área de menu e/ou botões abaixo da 
área de identificação, etc. 
 
 O sistema deve permitir ao usuário acompanhar o andamento de operações mais 
demoradas em execução de forma visual e clara, mostrando que o sistema esta em 
operação. 
 
 O sistema deve possuir rotinas deamarração e consistência de dado, evitando a 
inclusão de informações equivocadas e em desacordo com a legislação municipal e/ou 
que não sejam peritinentes. 
 
 O sistema deve possuir padronização de teclas de funções, botões, telas e menus 
em todos os sistemas, de forma a facilitar o seu aprendizado e operação. O sistema deve 
ser desenvolvido baseado em núcleos, e todas as telas e componentes do sistema devem 
herdar as características deste núcleos, o que permite a padronização necessária. 
 
 O sistema deverespeitar a padronização de cor, tamanho e nomenclaturas nos 
lebels, botões, ícones e menus em todos os módulos do sistema. 
 
 O sistema deverá disponibilizar todos os relatórios e demonstrativos necessários 
ao cumprimento da legislação e/ou de obrigações assessorias exigidas por órgãos 
fiscalizadores nas esferas estadual e federal, com possibilidade de gerar arquivos para 
exportação, no formato exigido pelo órgão fiscalizador ou responsável pela recepção dos 
dados. 
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 O sistema deverá estar de acordo com as exigências da Lei Federal nº 4.320/64, 
da Lei complementar n} 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal e normas 
complementares. 
 
 O sistema deverá esta formatado para atender as exigências técnicas 
exigidas para cumpriras novas normas contábeis visando atender as  NORMAS 
BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO – NBCASP.   
 
REQUISITOS DO SISTEMA 
 
O sistema é o conjunto de rotinas e procedimentos que juntos compõem o que se 
denominou com uma solução informatizada, estruturada de forma integrada, para atender 
as necessidades do Instituto de Previdência do Município de Passira-PassiraPREV. 
 
CARACTERÍSTICA OPERACIONAI DO SISTEMA–1- CONTABILIDADE 
 
O aplicativo deverá estabelecer os seguintes critérios de operacionalização; 
 
O software deverá disponibilizar rotinas de exportação de dados para o Sistema Integrado 
de Auditoria Informáticado Tribunal de Contas do Estado. 
 
O software deverá atender em sua totalidade as determinações da LEI nº 4,320/64, suas 
modificações e demais normas legais vigentes na União, Estado e Municípios. 
 
O software deverá integrar todas as contas contábeis orçamentárias, financeira e 
patrimonial. 
 
O software deverá gerar os lançamentos contábeis a partir do empenho da despesa e do 
lançamento da receita, pelo método de partida dobrada. 
 
O software deverá efetuar a partir da implantação, a operacionalização do sistema através 
da elaboração dos empenhos, o processo de liquidação, pagamento e baixa. Executar o 
processo de lançamento da receita e executar, automaticamente,a rotina  dos 
lançamentos contábeis. 
 
O software deverá executar automaticamente o fechamento dos balanços mensal e anual 
emitindo todos os relatórios exigidos por Lei. 
 
O software deverá incorporar automaticamente informações da administração 
orçamentária através dos arquivos de dados gerados por outros órgãos exemplo; folha de 
pagamento. 
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O software deverá permitir a elaboração da proposta orçamentária para o exercício 
seguinte sem nenhuma vinculação com o exercício corrente. 
 
O software deverá controlar e emitir decretos suplementares e saldos orçamentários. 
 
O software deverá elaborar a proposta orçamentária para o exercício seguinte copiando 
valores do ano anterior, aplicando percentuais de aumento ou redução de valores. 
 
O software deverá permitir o controle dos saldos orçamentários por vinculo de recursos. 
 
O software deverá permitir o encerramento do exercício automaticamente, inclusive com 
transferência dos saldos de balanço para o ano seguinte e controlado a anulação de 
empenhos estimados e a pagar. 
 
O software deverá permitir a incorporação de informações do setor de tributos através de 
arquivo de dados classificado porreceita e migrado automaticamente.  
 
O software deverá emitir automaticamente o boletim de caixa e quitação da receita. 
 
O software deverá permitir o pagamento de despesas orçamentárias e extra 
orçamentárias, através de cheque pronto, ou através de relação para credito em conta do 
credo 
 

ESTRUTURA PROPOSTA - CONTABILIDADE 
 

O sistema de contabilidade deverá definir o planejamento e execução das ações do plano 
de governo e dos recursos envolvidos, permitindo a elaboração e acompanhamento do 
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentaria ( LDO) e a Lei Orçamentaria Anual 
( LOA); 
 

O sistema devera compatibilizar a disponibilidade dos recursos com a necessidade de 
despesas de modo a otimizar sua utilização; 
 

O sistema devera controlar e apoiar a execução orçamentaria e financeira do Instituto de 
Previdência do Município de Passira-PassiraPREV,compatibilizando as disponibilidades 
de recursos, registrando automaticamente os fatos e atos contábeis, de acordo com as 
exigências da legislação vigente, dando suporte à programação financeira. 
 

O sistema devera efetuar o controle das receitas e despesas de acordo com as fontes de 
recursos especificas, controlando as seguintes atividades; recebimentos, pagamentos, 
movimentação bancaria, emissão de cheques, emissão de borderô de pagamento, 
conciliação bancaria e elaboração de demonstrativos financeiros. 
 



 
 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Passira 

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro 

CEP – 55.650-000 

Fone: (81) 3651-1156 

CNPJ: 11.097.300/0001-57 

 
O sistema deverá registrar todos os atos contábeis que devera ser composto pelos 
seguintes módulos; 
 
 Elaboração e programação financeira; 
 Programação financeira; 
 Execução orçamentaria e financeira; 
 Tesouraria; 
 Contabilidade. 
 
OUTRAS CARACTERISTICA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE 
  
 Utilização dos mesmos códigos contábeis da receita utilizados na contabilidadeno 
Sistema  Tributário para recepção  via WEB, das informações da  arrecadação diária, 
quando recepcionada através do arquivo de retorno dos bancos credenciados.  
 

Interação com o sistema de Gestão em Recursos Humanos, Patrimônio e 
Almoxarifado no envio via WEB de informações de Previsão e Custos para atender 
as NORMASBRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – 
NBCASP. 
  

 Implementação dos relatórios obrigatórios do módulo de contabilidade 
previdenciárias, de acordo com a portaria do MPAS nº 95/2007 de 06 de março de 2007. 
Anexos I, II, III, IV, V. 
 

 Consulta de histórico do centro de custos compondo elemento de despesa 
detalhado. 
 

 Plano de contas do SAGRES - PE, de acordo com determinação do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco, incluindo operações internas de débitos e créditos. 
 

 Impressão dos relatórios fiscais da lei complementarnº 101/2000 em Excel. 
 
 Disponibilidade dos relatórios fiscais da lei complementar nº 101/2000 para 
Internet. 
 

 Importação de dados da receita e despesas para alimentação diária do 
PORTAL DA TRANSPARENCIA 
 

 Consolidação automática da prestação de contas anual dos entes da 
Administração Municipal, quando existir, na estrutura administrativa municipal: 
   Fundos 
   Autarquias 
   Empresas dependentes 
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   Câmara municipal  
  

 Interligação do orçamentário com o financeiro automático adaptando os seguintes 
procedimentos: 

a) Retenção automática dos descontos no momento do 
pagamento sem a necessidade de se fazer lançamento manual 
dos descontos no sistema.  

b) Visualização apenas do empenho liquidado na tesouraria para 
baixa e emissão de cheque; 

c) Configuração automática de qualquer impressora laser no 
processo de configuração da impressão de cheque. 

d)  
 

Importação dos dados da contabilidade migrando para o Sistema de 
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES-, do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE. 

 
 

   

 Disponibilização via WEB ( tabletsmartfone, palm )  de relatórios financeiros e 
gerenciais da contabilidade. 
 
SUBSISTEMA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE 
 
Módulo: Elaboração e Programação Orçamentária; 
Módulo: Programação Financeira; 
Módulo: Execução Orçamentária e Financeira;  
Módulo: Tesouraria; e 
Módulo: Contabilidade. 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE 
 
MODULO; ELABORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
Efetuar a elaboração do Plano Plurianual com cadastro das ações e programas de 
governo. 
 
Efetuar a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentaria, compatível e integrado 
com o Plano Plurianual, conforme determina o Artigo 5º da Lei nº 101 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal sendo cadastrado os rescos fiscais, resultado nominal e 
primariio. 
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Permitir a elaboração da proposta orçamentaria para o exercício seguinte, podendo ser 
exportado o orçamento do exercício em execução ou de exercício anteriores. 
 
Permitir a elaboração de varias propostas orçamentarias com valores diferenciados para o 
mesmo exercício financeiro. 
 
Gerar a proposta orçamentaria para o ano seguinte permitindo a atualização do conteúdo 
e da estrutura da proposta gerada. 
 
 Permitir a preservação da proposta orçamentaria enviada ao Poder Legislativo e as 
propostas emendadas, ate a aprovação final. 
 
Permitir a emissão de todos os relatórios obrigatórios pela Lei 4.320/64 das propostas 
anteriores enviadas ao Poder Legislativo. 
 
Disponibilizar, ao inicio do exercício, o orçamento aprovado para a execução 
orçamentaria. Em caso de, ao inicio do exercício, não se ter o orçamento aprovado, 
disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal. 
 
Permitir atualização total ou seletiva através de órgãos, unidades e categorias 
econômicas dos valores da proposta orçamentaria através da aplicação de percentuais ou 
índices aumentando ou diminuindo com opção de arredondamento. 
 
 
Permitir a elaboração do orçamento até o nível de modalidade de aplicação, sendo 
informado até o nível de desdobramento da despesa – elemento e subelemento da 
despesa, durante a execução orçamentaria. 
 
No cadastro de ações de governo – projeto atividade, permitir que seja informada a 
situação, data de inicio, data de termino e descrição do objeto do projeto ou atividade. 
 
Armazenar os dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por 
unidade orçamentaria, órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 
fundacional, bem como empresa estatal dependente, incluindo: 
 
Lista de empenhos por dotação e por fornecedor; 
Balancete sintético, demonstrando dotação, por valor empenhado, valor liquidado, valor 
pago, saldo bloqueado da dotação; 
Lista de saldos mensais da despesa por órgão e categoria econômica; indicando valor 
empenhado, valor liquidado, valor pago, saldo bloqueado, saldo disponível; 
Lista de decreto consolidando os lançamentos; 
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Lista de extratos da dotação, demonstrando o valor de abertura e os lançamentos 
ocorridos; 
Lista de balancete da despesa por projeto e atividade; 
Lista de relação de créditos adicionais, indicando a respectiva origem; 
 
Lista de saldo mensal, demonstrando o valor mensal empenhado, liquidado, pago, por 
dotação orçamentaria e o respectivo saldo disponível: 
 
Lista de movimento realizado; 
Consulta de empenho, por numero, dotação e fornecedor; 
Consulta por dotação, demonstrando os lançamentos realizados; 
Consulta por movimento e por valor; 
Consulta de saldos; 
Geração de relatório gerencial – tabelas e gráficos-, que permitam uma analise real e 
objetiva do comportamento da receita e despesa; 
Emissão de relatórios de plano plurianual; 
Tabela explicativa da evolução da receita; 
Tabela explicativa da evolução da receita; 
Especificação da receita por fonte e legislação; 
Gerar estimativa de impacto orçamentário-financeiro. 
 
Permitir a gerencia e a atualização das tabelas de classificação econômica da receita e da 
despesa, do plano de classificação da funcional programática e das fontes de recursos 
que permitam o uso adequado das receitas que possuam destinação especifica. 
 
Permitir incluir as informações oriundas das propostas orçamentarias dos órgãos da 
administração indireta – autarquias, fundação e empresa estatal dependente-, para 
consolidação na proposta orçamentaria do Município, observando o dispositivo no artigo 
50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 
 
Permitir, quando na abertura de créditos adicionais, o controle dos limites de abertura 
conforme determinado na Lei Orçamentaria Anual – LOA-, resguardando o histórico das 
alterações dos valores e exigido a informação da legislação de autorização. 
 
Permitir a consolidação das propostas orçamentarias das administrações indiretas, com 
emissão de todos os relatórios obrigatórios, global ou por entidade; administração direta, 
autárquica e fundacional, objetivando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei 
Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –LRF: 
 
Anexo 01 Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas; 
Anexo 02 Receitas segundo as categorias econômicas; 
Anexo 02 Natureza da despesa segundo as categorias econômicas; 
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Anexo 03 Consolidação da despesa; 
Anexo 04 Classificação da despesa; 
Anexo 06 Programa de trabalho de governo; 
Anexo 07 Demonstrativo de funções, subfunções e programas por projetos e 
atividades; 
Anexo 08 Demonstrativo de funções, subfunções e programas; 
Anexo 09 Demonstrativo da despesa por órgãos e funções. 
 
Emitir relatórios da proposta orçamentaria municipal, consolidada – administração, direta 
e indireta, conforme exigido pela Lei 4.320/64 Constituição federal e Lei Complementar 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 
 
Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgãos, fundo ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundacional, bem como empresa estatal dependente, 
exigidos pela Lei 4.320/64, pela Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal- LRF e legislação municipal. 
 
Anexo 01 Demonstração da recita e despesa segundo as categorias econômicas – 
adequada ao disposto na portaria interministerial STN/MF e SOF/MP nº 163; 
Anexo 02 Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa segundo 
as categorias econômicas – adequada ao disposto na portaria interministerial STN/MF e 
SOF/MP nº 163; 
Anexo 06 Programa de trabalho – adequação ao disposto na portaria 42/99 do MOG; 
Anexo 07 Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e 
atividades – adequado ao disposto na portaria nº 42/99 do MOG; 
Anexo 08 Demonstrativo da despesa por função, programa e subprograma conforme o 
vinculo com os 
recursos – adequado ao disposto na portaria nº 42/99 do MOG; 
 
Anexo 09 Demonstrativo da despesa por órgãos e funções – adequado ao disposto na 
portaria nº 42/99 do MOG. 
 
Sumario da receita por fontes e da despesa por fontes e da despesa por função de 
governo. 
 
Gerar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício seguinte 
acompanhada dos respectivos anexos; 
 
Anexo 01 De metas e prioridades em conformidade com o PPA; 
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Anexo 02 Metas fiscais; 
  Evolução do patrimônioliquido, nos últimos exercícios, destacando a origem 
e a aplicação  

dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
  Demonstrativo da estimativa e compensação da renuncia de receita e da 
margem de  

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; 
Fixação das metas de receita, despesa, resultado primário e nominal, 
montante da divida publica a ser observado no exercício financeiro e que se 
refere e para os exercícios seguintes; 

Anexo  Da receita corrente liquida referente ao exercício anterior, ao exercício que 
se elabora a 

LDO, ao exercício que se refere e os dois exercícios subsequentes. 
 
Permitir a emissão dos seguintes adendos do orçamento; 
 
Adendo Sumario geral da receita por fonte e despesa por funções de governo; 
Adendo Demonstrativo da despesa por órgãos; 
Adendo Demonstrativo da despesa por funções; 
Adendo Demonstrativo da receita e despesa; 
Adendo Receita por categoria econômica; 
Adendo Receita e despesa por fonte de recursos; 
Adendo Receita por fonte de recursos; 
Adendo Despesas por fonte de recursos; 
Adendo Quadro de detalhamento da despesa; 
Adendo Relação de projetos e atividades; 
Adendo Relação de projetos e atividades – detalhado. 
 
Disponibilizar a impressãodos seguintes relatórios: 
 
Unidade gestora; 
Órgão, unidade e projeto atividade; 
Funcional programática, programa de governo e categoria econômica; 
Fonte de recursos; 
Histórico padrão; 
Legislação da receita; 
Despesa orçamentaria; 
Receita orçamentária. 
 
Permitir a emissão dos seguintes relatórios: 
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Orçamento analítico; 
Código reduzido da despesa e receita; 
Despesa orçada por níveis de despesa; 
Evolução da receita e despesa; 
Detalhamento do programa de trabalho; 
Receitas e despesas orçadas por fonte de recursos; 
Tabela de evolução da receita; 
Tabela da evolução da despesa; 
 
 
 
 
Quadro do detalhamento da despesa – QDD; 
Plano de aplicação, artigo 2º, § 2º, inciso I, da Lei 4.320/64; 
Demonstrativo de obras e serviços; 
Comparativo da receita e despesa por fonte de recurso; 
PPA Conferencia da despesa; 
Plano plurianual por função, subfunção e ação; 
PPA classificação dos programas e ações por função; 
PPA classificação programas por macro objetivos; 
PPA resumo dos programas finalísticos por macro objetivos; 
PPA resultados fiscais projetados; 
PPA conferencia dos projetos e despesas; 
 
MODULO;PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA . 
 
Permitir registrar as estimativas de receita e de despesas do Município para todos os 
meses do ano, de acordo com o artigo 13º da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF. 
 
Permitir estabelecer e registrar as cotas financeiras de desembolso mensais por grupo de 
despesa, através de órgãos, unidades, natureza de despesa e fonte/unidade, limitadas a 
estimativa de receita remanejando se necessário. 
 
Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execuçãodiária de 
entradas e saídas financeiras, inclusive saldos. 
 
Efetuar o controle de cotas financeiras mensais através de órgãos, unidades, natureza de 
despesa e fonte/unidade. 
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Permitir a transferência automática dos saldos das cotas da programação financeira de 
um mês para outro. 
 
Permitir a emissão de relatórios por cotas fixadas e previsão da receita atualizada. 
 

Permitir a elaboração do plano de aplicação de recursos financeiros que possibilite o uso 
das cotas financeiras, estabelecendo a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso conforme o artigo 8º da Lei Complementar 101/2000 Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF. 
 
Possibilitar a previsão das transferências financeiras para os fundos. 
 
Permitir efetuar o cadastro das transferências financeiras para os fundos identificando a 
entidade a que esta se destina. 
 
Possibilitar o registro da receita e previsão para os dois exercícios seguintes. 
 
MODULO; EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. 
 
Contabilizar as dotações orçamentarias e demais atos de execução orçamentaria e 
financeira para órgãos, fundos, ou entidade da administração direta, autarquias e 
fundações, bem como empresa estatal dependentes. 
 
No tratamento dos atos de execução orçamentaria e financeira, deverão ser usados o 
empenho para o comprometimento dos créditos orçamentários, a nota de lançamento, ou 
documento equivalente definido pelo Município, para apropriação de receitas e liquidação 
de despesas e outros registros contábeis e a ordem de pagamento para efetivação de 
programas. 
 
Permitir que os empenhos globais, estimativos e ordinários, sejam passiveis de 
complementação ou anulação parcial ou total. 
 
Permitir um controle por datas das operações orçamentarias e financeiras sendo: diário, 
semanal, quinzenal ou mensal, impedindo o usuário de qualquer alteração, inclusão ou 
exclusão nos registros. 
 
Permitir o controle das reservas de dotação orçamentaria, com opção de impressão no 
inicio do processo de compra, sendo integrado com a rotina de empenhos. 
 
Controlar os saldos das dotações orçamentaria diariamente não permitindo reservar ou 
empenhar sem que exista saldo de cota ou orçamento. 
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Durante a digitação de empenho, permitir o controle da portaria 448 da Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN. 
 

Permitir que na digitação de empenhos, quando informado o convenio, se o mesmo 
estiver expirado o sistema deve informar. 
 
Permitir informar a fonte de recurso na digitação de empenho, possibilitando sua alteração 
no programa. 
 
No pagamento quando informado fonte de recursos deferente do cadastro da conta 
bancaria, o sistema deverá permitir o bloqueio ou alerta ao usuário. 
 
Na liquidação da despesa permitir que sejam informados os vencimentos das liquidações 
totais ou parciais, e os documentos comprobatórios da despesa tais como; nota fiscal, 
recibo, faturas, folha de pagamento, diárias, bilhete de passagem. 
 
Permitir informar as retenções nas liquidações que se aplicam. 
 
Nos atos de execução orçamentaria e financeira, permitir que sejam usados o empenho 
para o comprometimento dos créditos orçamentários, a nota de liquidação da despesa 
para a comprovação da entrega da mercadoria e/ou a prestação dos serviços e a ordem 
de pagamento para efetivação dos pagamentos. 
 
No cadastro de fornecedores, o sistema não deverá permitir cadastrar fornecedores 
iguais, sendo controlado pelo CNPJ ou CPF. 
 
Efetuar o controle das cauções por contrato e suas respectivas baixas efetuando 
automaticamente o lançamento contábil. 
 
Efetuar o controle dos contratos do ente contendo: numero do contrato, numero do 
processo, data do inicio do contrato, data do termino do contrato, tipo da contratação, 
órgão financiador, os responsáveis pelo contrato, valor do contrato, valor da garantia e 
controle das certidões INSS, FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Fazenda municipale 
falência ou concordata. 
 
Nos cadastros de unidade orçamentaria, deverão possibilitar a inclusão do nome do 
responsável pela unidade, a legislação e a finalidade. 
 
Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser 
inscritos em restos a pagar de acordo com a legislação, posteriormente a liquidados ou 
cancelados. 
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Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao Artigo 9º 
da Lei Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 
 
Permitir iniciar mês ou ano – exercício -, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento 
contábil do exercício anterior, atualizando saldos e metendo a consistência dos dados. 
 
Disponibilizar rotina que permite o acompanhamento do limite da autorização legal para 
criação de créditos adicionais de acordo com os critérios estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentarias – LDO. 
 
Efetuar controle individual da execução orçamentaria e financeira de cada convenio e 
fundo, emitindo relatórios que permitam a apreciação pelos respectivos órgãos colegiados 
no Município. 
 
Permitir um controle de cursos dos gastos por tipo de despesas, tais como: despesas com 
energia elétrica, telefone, conforme determina o artigo 50 paragrafo 3º da Lei 
Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 
 
Permitir um controle das obras executadas pelas entidades. 
 
Permitir o controle dos adiantamentosde despesas de viagens e diárias, sendo controlado 
a liberação, a prestação de contas e o numero de adiantamentos a serem liberados 
através de parametrização, após a liberação permitir  a geração automática dos 
empenhos, liquidações e ordem de pagamentos quando se tratar de orçamentários, 
sendo efetuados todos os lançamentos no ativo e passivo compensado. 
 
Efetuar a exportação automática dos dados nas prestações de contas do ensino 
diretamente na planilha disponibilizada pelo Tribunal de contas do Estado. 
 
Efetuar a geração do arquivo texto dos dados da ordem cronológica de pagamentos para 
importação no programa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 
Permitir que no final do exercício os empenhos que apresentarem saldos processados e 
não processados possam ser inscritos em restos a pagar, com opção de estorno da 
inscrição de acordo com a legislação vigente. 
 
Controlar os tipos de anulações de restos a pagar com possibilidade de registro de 
históricos. 
 
Permitir que na rotina de anulação de empenho seja informado o motivo da anulação : 
anulação, cancelamento por não liquidação, e prescrição com possibilidade de informar o 
numero de decreto e numero da Lei com registro do histórico. 
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Permitir o controle das interferências financeiras recebidas e repassadas. 
 
Emitir relação de ordem de pagamento a serem pagas, para envio ao banco após 
assinatura do ordenador de despesa. 
 
Possuir rotina para impressão de cheques. 
 
Gerar arquivo em meio eletrônico contendo dados detalhados de todos os pagamentos a 
serem efetivados pelo sistema bancário. 
 
Permitir o lançamento automático proveniente do : 
 
Controle de materiais, relativo à liquidação de despesas de materiais recebidos pelo 
almoxarifado; 
Controle patrimonial, relativo à reavaliação, depreciação, destinação e incorporação de 
bens. 
 
Permitir o controle individual da execução orçamentaria e financeira de cada transferência 
voluntaria e dos fundos por fonte de financiamento, emitindo relatórios que permitam a 
apreciação pelos respectivos órgãos colegiados nos Municípios e a prestação de contas. 
 
Possibilitar imprimir dados básicos do empenho e seu favorecido para identificação de 
processos de despesa. 
 
No cadastramento do empenho incluir, quando cabível, informações sobre processos 
licitatório – modalidade, numero do processo, numero do contrato, data da homologação, 
causa da dispensa ou inelegibilidade, fonte de recursos e código de obras. 
 
Emitir relatórios de despesa orçamentaria e extra orçamentaria, permitindo seleção pelo 
usuário de opções, isoladas ou combinadas, por numero de empenho, data ou período, 
favorecido e dotação até menor nível de detalhamento: 
 
Empenhada; 
Liquidada; 
Paga; 
 
Permitir listar retenções de impostos tais como ; IR, INSS, ISS. 
 
Permitir liquidar empenho com campo de retenções de impostos. 
 
Permitir listar resgate de aplicações. 
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Permitir estorno de empenhos liquidado. 
 
Permitir cadastrar contas correntes de fornecedores para pagamento eletrônico. 
 
Permitir consultar recursos vinculados. 
 
 
 
Permitir consulta de especificações de empenho. 
 
Permitir liberar saldos para data de pagamento. 
 
Permitir estornar pagamentos. 
 
Permitir consultar empenhos liquidados. 
 
Permitir consultar pagamentos diários: 
 
Relatórios com extrato fornecedores; 
 
Permitir listar pagamentos pela data; 
 
Permitir listar transferências entre contas; 
 
Permitir a emissão de relatórios da reserva, tais como; 
 
Emissão da nota de reserva; 
Emissão de nota de anulação de reserva; 
Relação de reserva de dotação com saldo; 
Extrato de reserva. 
 
Emitir relatórios das despesas orçamentarias: empenhada, liquidada, paga e a pagar, 
permitindo ao usuário solicitar por: 
 
Dotação orçamentaria -fichas; 
Fornecedor; 
Elemento; 
Órgão; 
Unidade; 
Centro de curso; 
Convênios; 
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Fundo; 
Fonte. 
 
Permitir a emissão de extrato: 
 
Empenho; 
Fornecedor. 
 
Permitir a emissão dos seguintes balancetes mensais: 
 
Balancete contábil; 
Balancete financeiro; 
Receita orçamentaria; 
Receita extra orçamentaria; 
 
 
 
 
Despesa orçamentaria; 
Despesa extra orçamentaria. 
 
Permitir a emissão de relatórios para controle de: 
 
Créditos adicionais; 
Posição atual das dotações; 
Demonstrativo de gastos com pessoal e encargos; 
 
Prestação de contas por convênios, sendo detalhado as arrecadações, as movimentações 
da despesa e o saldo; 
Resto a pagar que apresente, por exercício, os valores processados e não processados: 
por fornecedor: dotação orçamentaria; 
Por unidade orçamentaria e ficha – dotação, e um geral. 
Restos a pagar por função e sub-função conforme instrução do Tribunal de Contas do 
Estado. 
Relatório de créditos adicionais suplementares no modelo exigido pelo Tribunal de Contas 
do Estado. 
 
Prestação de contas por convênio, sendo detalhado as arrecadações,as movimentações 
da despesa e o saldo; 
 
Restos a pagar que apresente, por exercício, os valores processados e não processados: 
por fornecedor; dotação orçamentaria; por unidade orçamentaria e dotação e um geral; 
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Restos a pagar por função e sub-função conforme instrução do Tribunal de Contas do 
Estado; 
 
Relatório de credito adicionais suplementares no modelo exigido pelo Tribunal de Contas 
do Estado; 
 
Relatório de subvenções recebidas e concedidas conforme modelo exigido pelo Tribunal 
de Contas do Estado. 
 
Emitir relatórios conforme resolução do Senado Federal 78/98 com a síntese 
orçamentaria, compreendendo os seguintes relatórios da Lei 4.320/64 e suas atualizações 
posteriores: 
 
Anexo 16 Demonstrativo da divida fundada; 
Anexo 17 Demonstrativo da divida flutuante. 
 
Permitir controle de uso adequado das receitas que possuem destinação especifica, 
possibilitando bloquear ou não o lançamento conforme definido pelo usuário. 
 
Disponibilizar rotina que permita o acompanhamento do limite de autorização legal para 
abertura de credito adicionais de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 
Orçamentaria Anual –LOA. 
 
Emitir demonstrativos das dotações comprometidas por categoria econômica, grupos de 
despesas e modalidade de aplicação em relação ao saldo das dotações. 
Organizar em programas todas as ações desenvolvidas pelo Instituto de Previdência do 
Município de Passira-PassiraPREV, assegurando o alinhamento destes com a orientação 
estratégica degestor e com as previsões de recursos por área. 
 
Possuir ferramentas de uso gerencial estruturadas e atualizadas, visando facilitar a 
tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para o alcance 
dos resultados preteridos. 
 
Possuir ferramentas para avaliação e mensuração dos indicadores e dos efeitos destes 
sobre a realidade municipal, compatibilizando a alocação dos recursos orçamentários com 
a capacidade de execução e geração dos resultados dos programas. 
 
Permitir a descentralização interna e externa de crédito orçamentário entre unidades 
mediante utilização da nota de movimentação de credito ou documento equivalente 
definido pelo Município. 
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Imprimir os cheques e respectivas copias, informando o banco e intervalos de cheques. 
 
Permitir configurar o modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade para imprimir 
qualquer tabulação de formulário de cheque de qualquer banco. 
 
Permitir a parametrização da emissão de cheques, cheques de transferência bancaria e 
borderô de pagamento. 
 
Controlar a numeração dos cheques através de processos automáticos ou não 
automático. 
 
 
Permitir o lançamento de investimentos, aplicação , e todos os demais lançamentos de 
debito/credito; transferência bancarias; controlar os saldos bancários; controlar todos os 
lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as 
conciliações; fornecer relatórios e permitir a consulta em diversas classificações, registrar 
automaticamente os lançamentos na contabilidade. 
 
Controlar a movimentação de pagamentos – nas dotações orçamentarias, extra-
orçamentarias e restos a pagar, registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa 
ou bancos, gerando recibos, permitidos estornos, efetuando os lançamentos 
automaticamente nas respectivas contas contábeis – analíticas e sintéticas, permitindo 
consultas e emitindo relatórios – auxiliares, em diversas classificações. 
 
Permitir o controle de numeraçãode guias de arrecadação. 
 
Permitir e controlar as receitas por fontes de recursos. 
 
Permitir controlar as receitas de convênios. 
 
Efetuar lançamentos de variações patrimoniais automáticas das alienações de bens e 
cobrança da divida ativa. 
 
Demonstrar os saldos bancários e contábeis no momento do lançamento. 
 
Permitir que as retenções dos pagamentos sejam lançados automaticamente no 
movimento da receita. 
 
Permitir a geração automática dos pagamentos on0line conforme lay-out FEBRABAN dos 
créditos em conta corrente – padrão CNAB-240, DOC CNAB-240, pagamento de 
empenhos – OBN-601. 
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Disponibilizar rotina de conciliação bancaria sendo informado o saldo do banco, saldo 
conciliado com opção para cadastrar as movimentações pendentes e permitir a emissão 
do relatório conciliado, devera permitir as necessárias comparações com os lançamentos 
de pagamento e de recebimento no período selecionado com os lançamentos dos 
extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação dos saldos bancários. 
 
Permitir a emissão dos seguintes relatórios; 
 
Demonstração de saldos bancários; 
Boletim diário da tesouraria; 
Demonstrativo financeiro do caixa, conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado; 
Demonstração diária da receita arrecadada e despesas realizadas, orçamentaria e extra-
orçamentaria – livro ou edital de caixa; 
Demonstrativo das receitas arrecadadas por convenio. 
 
Permitir o controle de talonários de cheques em poder da tesouraria, impedindo que os 
pagamentos, com cheque, sejam efetuados sem osrespectivos registros. 
 
Registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque. 
 
 
Permitir a consulta e fornecer relatórios em diversas classificações, por exemplo; emitir 
relatórios dos cheques emitidos por período, por beneficiário, por numero de documentos 
e por banco. 
 
Gerar arquivo de remessa de ordem bancarias para diversos bancos. 
 
Permitir a inclusão ou retorno dos lançamentos e qualquer período, deixando, 
automaticamente, os saldos das contas atualizadas. 
 
Permitir a geração dos borderôs em meio magnético, tornando possível a criação de 
arquivo de dados 
Para envio de borderô aos bancos, conforme layout de cada instituição bancaria. 
 
Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamentos em data 
indevida. 
 
MODULO; CONTABILIDADE. 
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Disponibilizar plano de contas conforme determinações legais da STN/MF e do Tribunal 
de Contas do Estado, admitindo-se desdobramento ou detalhamento compatíveiscom a 
estrutura de cada Município. 
 
Utilizar plano de contas com codificação estruturada em no mínimo 10 níveis, de forma a 
atender a classificação orçamentaria da receita e da despesa e a consolidação das contas 
publicas, de acordo com a portaria interministerial STN/MF e SOF/MP nº 163, de 03 de 
maio de 2001, observando as determinações do Tribunal de Contas do Estado. 
 
Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis 
e partidas dobradas. 
 
Permitir a utilização do plano de contas com codificação de no mínimo 12 algarismos. 
 
Assegurar que os lançamentos contábeis – escrituração , só sejam efetuados no ultimo 
nível de desdobramento da conta. 
 
Efetuar os lançamentos a cada movimentação diária de acordo as rotinas de execução 
orçamentaria e tesouraria. 
 
Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais, sendo; das aquisições de 
bens duráveis durante a liquidação da despesa, das amortizações das dividas durante os 
processos de pagamento, das alienações de bens e cobranças da divida ativa durante a 
movimentação da receita. 
 
Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com textos livres. 
 
Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis processados. 
 
Permitir estornos de lançamentos contábeis nos casos em que se apliquem. 
 
Disponibilizar consultas à movimentação e saldos de contas de qualquer período do 
exercício. 
 
Utilizar calendários de encerramento contábil para os deferentes meses, não permitindo 
lançamentos nos meses já encerrados. 
 
 
Permitir a apuração anual da DIRF. 
 
Permitir que, nos lançamentos contábeis, as contas do ultimo nível de desdobramento 
possam ser detalhadas em contacorrentes. Exemplo de conta corrente; 
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banco+agencia+conta corrente, CNPJ, Fonte de recursos, código tributário, numero do 
empenho. 
 
Permitir utilizar tabela que defina igualdade contábeis entre contas ou grupos de contas, 
para auxiliar na apuração deimpropriedade contábeis. 
 
Disponibilizar rotina que permita ao usuário a atualização do plano de contas, dos eventos 
e de seus roteiros contábeis. 
 
Permitir a utilização de eventos conforme modelo detalhado da tabela de eventos. O 
usuário devera ter acesso à tabela para inclusão, exclusão ou alteração de eventos, 
observando a filosofia de contabilização adotada no plano de contas divulgado. 
 
Disponibilidade de utilização da contabilidade de custos conforme Lei Complementar 
101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal LRF. 
 
Para a conciliação bancaria, disponibilizar rotina que processe arquivo, recebido 
diariamente do banco, contendo o movimento de entrada e saída do dia e saldo final das 
contas correntes mantidas pelo Município no banco, efetuando a conciliação bancaria e 
promovendo, automaticamente, a classificação e a contabilização desses dados. 
 
Permitir consulta aos lançamentos contábeis com duas opções; 
 
Na forma resumida; 
Na forma analítica – expandindo com detalhamento contábil exigido pela rotina de 
contabilização , inclusive histórico. 
 
Efetuar separadamente o movimento mensal das contas e, também, o movimento de 
apuração do resultado do exercício, além do movimento de apropriação deste resultado 
ao patrimônio municipal. 
 
Gerar, relatórios ou arquivos, em meio eletrônico, solicitados na Lei Complementar 
101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, com o objetivo de atender aos Artigos 52 
e 53 – Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO, Artigo 54 e 55 – Relatório 
de Gestão Fiscal – RGF, e o Artigo 72 – Despesas com Serviços de Terceiros, 
observadas as portarias nº 559 e 560 da Secretaria do Tesouro Nacional, ambas de 14 de 
dezembro de 2001 e da Lei nº 9.755/98 e suas alterações. 
 
Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no 
encerramento do exercício, observando o paragrafo único do Artigo 8º da Lei 
Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Emitir os seguintes relatórios: 
 

Demonstrativo de repasse de recursos para a educação, conforme Lei 9.394/96 LDB, que 
demonstre as receitas que compõe a base de calculo, o percentual de vinculação, o valor 
arrecadado no período e o valor do repasse. 
 
Demonstrativo de saldo bancários; 
Boletim diário da tesouraria; 
Demonstrativo financeiro do caixa; 
 
Demonstração diária da receita arrecadada e despesas realizadas, orçamentaria e extra-
orçamentaria. 
Restos a pagar que apresente, por exercício, os restos a pagar processado, os restos a 
pagar não processados, por credor ou por dotação totalizando a cada quebra. 
Posição atual das dotações quando à situação da despesa fornecendo a dotação inicial, 
as suplementações ou reduções; o total empenhado, o total liquidado, o total pago, o valor 
a liquidar e o valor a pagar. 
 
Emitir relatórios conforme resolução do Senado Federal nº 78/98 com síntese da 
execução Orçamentaria, compreendendo os seguintes relatórios da Lei nº 4.320/64 e 
suas atualizações posteriores; 
 
Anexo 16 Demonstração da divida fundada interna; 
Anexo 17 Demonstração da divida flutuante. 
 
Emitir sob solicitação os seguintes relatórios: 
 
Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração 
do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já 
encerrados. 
 
Admitir a utilização de histórico padronizado e históricos com texto livre. 
 
Disponibilizar relatório ou consulta de inconsistência na contabilização diária, com 
destaque para as contas com saldo invertido. 
 
Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis. 
 
Permitir estornos de lançamentos, nos casos que se apliquem. 
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Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do 
exercício e do exercício anterior, inclusive aos movimentos de apuração e apropriação do 
resultado. 
 
Emitir os relatórios sob solicitação, permitindo a solicitação por período do; 
 
Balancete contábil; 
Diário e razão; 
Registro e empenhos da despesa; 
Registro de despesa pagas; 
Registro analítico da receita. 
 
 
 
Emitir relatório mensal utilizando código e nomenclaturadas contas contábeis agregadas  
ate o 5º nível do plano de contas. Caso não utilize o plano de contas, fazer as conversões 
devidas. 
 
Emitir os relatórios da prestação de contas previstos na Lei 4.320/64, com emissão de 
todos os relatórios obrigatórios, global ou por entidade; administração direta, autarquias e 
fundações, objetivando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar nº 101/2000 
Lei de ResponsabilidadeFiscal- LRF; 
 
Anexo 01 Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas; 
Anexo 02  Consolidação da despesa geral; 
Anexo 02 Natureza da despesa segundo as categorias econômicas; 
Anexo 02 Receitas segundo as categorias econômicas; 
Anexo 06 Programa de trabalho de governo; 
Anexo 07 Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projeto e 
atividades; 
Anexo 08  Demonstrativo de funções, sub-funções e programas; 
Anexo 09 Demonstrativo da despesa por órgãos e funções; 
Anexo 10  Comparativo da receita orçada com a arrecadada; 
Anexo 11 Comparativo da despesa autorizada com a realizada; 
Anexo 12 Balanço orçamentário; 
Anexo 13 Balanço financeiro; 
Anexo 14 Balanço patrimonial; 
Anexo 15 Demonstrativo das variações patrimoniais, ajustado também às exigências 
do inciso VI,  

Artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal 
LRF. 

 



 
 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Passira 

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro 

CEP – 55.650-000 

Fone: (81) 3651-1156 

CNPJ: 11.097.300/0001-57 

Emitir relatórios que apresentem; 
 
Contas transitórias com saldo significativo há mais de n dias; 
O não cumprimento de igualdades contábeis. 
 
Emitir demonstrativo – percentual e valor; 
 
Das receitas próprias e de transferências em relação ao total arrecadado, detalhamento 
por tributos e outras receitas; 
Por grupo de natureza de despesa em relação ao total da despesa, detalhando as amis 
significativas; 
Da receita realizada em relação à do mesmo período no ano anterior, detalhada por 
natureza da receita; 
Da receita realizada em relação à prevista, detalhada por natureza da receita. 
 
Emitir demonstrativos – quadro de dados contábeis consolidados municipais para 
atendimento da portaria nº 109 de 08 de março de 2002, da Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda. 
 
Permitir, de forma integrada, o recebimento de informações das autarquias, fundações e 
legislativas conforme determinação da Secretaria do TesouroNacional e do Tribunal do 
Contas do Estado. 
 
Permitir, de forma integrada, o recebimento de lançamentos para as contas bancarias e 
de receita orçamentaria e extra-orçamentaria oriundos do sistema tributário. 
 
CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DO SISTEMA –FOLHA DE PAGAMENTO. 
 
O sistema deverá estabelecer os critérios de operacionalização; 
 
 
O software deverá disponibilizar rotinas de exportação de dados para o Sistema 
Integrado de Auditoria Informatizada ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
OUTRAS CARACTERISTICA DO SISTEMA-  FOLHA DE PAGAMENTO. 
 
Utilização dos mesmos códigos contábeis da rubrica da folha de pagamento definida no 
orçamento para exportação dos dados do resumo financeiro para a contabilidade via 
coletor de dados da WEB para atender as NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
APLICADA AO SETOR PUBLIOC – NBCASP. 
 
Implementação dos relatórios obrigatórios do modulo de contabilidade previdenciária, de 
acordo com a portaria do MPAS nº 95/2007 de 06 de março de 2007, anexos I, II, III, IV V. 
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Utilizar o plano de contas da PCASP para atender as determinações do envio de 
informações para o Tribunal de Contas do Estado. 
 

Importação de dados para alimentação do PORTAL DA TRANSPARENCIA para atender 
as determinações contidas nas Lei 100/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei nº 
101/2009 e a Lei nº 12.527 Lei de Acesso a Informação. 
 

Impostação de dados da folha para o Sistema de Acompanhamento da Gestão dos 
Recursos da Sociedade – SAGRES-, do Tribunal de Contas do Estado. 
 

Disponibilização via WEB, tablete, smartfone, palm, de relatórios gerenciais da folha. 
 

Interação com o sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública com o envio via 
rede, dos centros de custos utilizando os códigos orçamentários contábeis. 
Digitalização dos documentos físicos dos servidores no mesmo arquivo do cadastro 
individual sendo pesquisado por matrícula, nome ou cpf. 

Implementação da assinatura digital. 
Implementação da identificação do servidor por impressão digital ( Leitura  

Biométrica ). 
 Implementação do sistema de controle de ponto por impressão digital e/ou cartão 
magnético. 
 Emissão de informações e documentos pela WEB ( Internet ). 
   Emissão de Contra Cheque do mês e de meses anteriores. 
   Emissão de resumo financeiro do exercício. 
   Emissão de margem consignável. 
   Emissão de resumo dos descontos para a previdência. 
   Atualização de foto para o banco de dados. 
   Atualizaçãode informações  cadastrais. 
   Atualização de informações de dependentes. 
 

2- FOLHA DE PAGAMENTO 
 

SUBSISTEMA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO 
 

 
Módulo: Folha de Pagamento; e 
Módulo: Gestão de Recursos Humanos. 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS POR MÓDULO: 
 

 Módulo: CADASTRO DE PESSOAL: 
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Informação pessoais; 
 
 
Dados de dependentes e beneficio; 
 
Dados de pensionistas e pensões judiciais; 
 
Histórico de acompanhamento do mérito e do desempenho; 
 
Histórico de afastamento e cessões; 
 
Histórico de lotações. 
 

 
 
O Sistema deve estar preparado para aceitar matrículas diferentes de mesmo servidor e 
exibir mensagem de alerta no momento de cadastramento de matrículas de servidores 
que já sejam cadastrados. 
 

Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o Nome da Pensionista, CPF, data de 
inclusão, banco e conta para pagamento, dados para cálculo (percentual, valor fixo, 
salário mínimo). 
 
 
Permitir o cadastramento de todas as referências salariais contendo no mínimo o símbolo 
da referência e o histórico dos valores salariais para cada referência. 
 
 
Validar dígito verificador do número do CPF. 
 
Validar dígito verificador do número do PIS. 
 
Permitir o reajuste parcial ou global das referências salariais. 
 
Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores. 
 
Localizar servidores por Matrícula, Nome,CPF, RG – Identidade, Data de Nascimento. 
 
 
Possibilitar o agendamento de operações, para serem executadas em horários de 
processamento menos concorrido. 
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Disponibilizar ferramenta para digitalização dos documentos físicos dos servidores no 
mesmo arquivo do cadastro individual. 
 
 
 

Permitir a emissão de atos administrativos individuais ou coletivos conforme textos 
parametrizados pelo próprio usuário. 
 

Permitir a visualização dos atos expedidos em tela, impressão e em arquivo HTML para 
publicação na Internet. 
 
 
 
 
 

Módulo: FOLHA DE PAGAMENTO:  
 
 

Permitir o processamento das folhas de: Pagamento Mensal, adiantamento de Décimo 
Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário e Complementar. 
 
 
 
Permitir o processamento de várias folhas de pagamento para a mesma referência, 
separando por grupo de servidores de mesmo vínculo ou mesmo regime ou mesma data 
de pagamento, por cargo, faixa salarial e unidade orçamentária. 
 
Permitir o processamento de folha de rescisão individual ou coletiva com cálculos de 
férias indenizadas, proporcionais e 13º salário automaticamente, sem a necessidade de 
lançamento avulso na folha. 
 
Processar o pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando adequadamente 
os diversos regimes jurídicos, adiantamentos salariais, folha complementar, férias, 13º 
salário, inclusive adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo recálculos. 
 
Registrar e controlar convênios e empréstimos a serem consignados em folha. 
 
Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e 
parciais. 
 
Possuir rotina que permita controlar e ajustar valores de modo a satisfazer limites de piso 
ou teto salarial. 
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento.  
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Gerar automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes tais como 
salário família. 
Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para 
previdência, IRPF,  gerando os arquivos eletrônicos que permitam enviar as informações 
ao órgão competente, conforme exigido na legislação e regulamentação. O sistema 
deverá ser parametrizável para permitir o atendimento às exigências em conformidade 
com as versões atualizadas e com as mudanças na legislação. 
 
Fornecer dados relativos à folha mensal, para contabilização.  
 
Possuir integração com o Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira, 
ou através de arquivo texto com os dados das despesas a serem empenhadas, para 
contabilização automática da folha mensal. 
 
Manter histórico para cada segurado com detalhamento de todos os pagamentos e 
descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios individuais ou globais. 
 
Emitir relatórios que detalhem por entidade beneficiária os valores descontados 
(consignações) para a mesma. 
 
Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo 
relação dos créditos contendo matrícula, nome, nome, conta corrente e valor a ser 
creditado. 
 
Emitir relatórios para controle dos valores da folha de pagamento incluindo: 
 
Evolução por natureza de despesa em relação a período anterior selecionado pelo 
usuário, global ou por unidade administrativa. 
 
 
Emitir relatórios de apoio: 
 
Folha de assinatura para recebimento de contracheques ou outra finalidade, contendo 
lotação, matrícula, nome e espaço para assinatura;  
 

Folha líquida, contendo matrícula, nome e salário líquido; 
 
 

Gerar arquivo SEFIP e RE para importação no software da Caixa Econômica Federal. 
 
Emitir o Mapa Financeiro com o resumo dos proventos e descontos. 
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Permitir a importação de dados, via arquivo texto, de valores a serem consignados em 
folha. 
 
Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco e fonte de recurso. 
 
Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos os 
contracheques . 
 
Possibilitar a impressão do contracheque em formulário frente e verso para a impressão 
através de impressoras envelopadoras com opção de filtros por grupo de servidores do 
mesmo vínculo ou mesmo regime ou da mesma data de pagamento, por cargo, faixa 
salarial e unidade orçamentária. 
 
Gerar informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos Pagos, em 
conformidade com as versões atuais e legislação vigente, via arquivo texto para 
importação no software da Receita Federal e do SERPRO. 
 
Permitir a emissão do Informe de Rendimentos para servidores com retenção de Imposto 
de Renda na Fonte e para aqueles que não tiveram retenção, em conformidade com as 
versões atuais e legislação vigente. 
 
Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via arquivo texto, 
para importação no software do Ministério do Trabalho. 
 
Permitir a geração do Informe de Rendimentos em arquivo HTML para disponibilizar na 
Internet. 
 
Emitir relação das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias a serem contabilizadas. 
 
 
Emitir relação dos valores consignados em folha com opção de geração em arquivo texto. 
 
Permitir o lançamento diário das informações que influenciam no cálculo e pagamento, na 
data em que ocorreram e uma única vez no local de origem. Estas informações deverão 
ser processadas automaticamente na folha de pagamento para qual foram designadas. 
Não será permitido o lançamento de uma informação mais que uma vez. 
 
O Sistema deverá efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que seja 
necessário paralisar os setores que efetuam lançamentos e/ou consultas. 
 
Emitir contracheques de meses anteriores (Segunda Via). 
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Emitir relatórios para controle dos valores da folha de pagamento, incluindo: Evolução por 
natureza de despesa em relação a período anterior selecionado pelo usuário, global ou 
por unidade administrativa; 
 
Permitir o parcelamento de pagamentos ou estornos extraordinários (atrasados, 
devoluções etc.) calculando automaticamente a correção monetária. 
 
Manter dados históricos da folha por pelo menos 20 anos.  
 
Permitir o pagamento de pensão judicial parametrizada por dependente.  
 
Permitir o controle, tratamento e geração automática de folha de 13º salário em uma única 
vez ou em parcelas. 
 
Deve integrar ao sistema de Empenhos.  
 
Módulo: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: 
 
 

Permitir o gerenciamento do desenvolvimento do pessoal, através de: 
 
Planejamento e execução do programa de treinamento; 
 
Registro dos cursos e respectivos participantes. 
 
Cadastro de instalações, infraestrutura e recursos instrucionais para  realização de 
treinamentos. 
Disponibilidade de cadastro e grade de LNC (Levantamento de Necessidades de 
Capacitação). 
 
Disponibilidade de agenda de eventos de Treinamento e controle do agendamento de 
eventos: controle e reserva de vagas, local, entidade provedora, facilitadores, etc. 
 
Permitir o gerenciamento dodesenvolvimento do pessoal, através de: Planejamento e 
execução do programa de treinamento. 
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PASSIA (PASSIRAPREV)  DO OUTRO LADO A 
EMPRESA ___________________, CONFORME 
CONVITE 01/2014 

 
 Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, vem às partes de 
um lado como CONTRATANTE, como agora adiante será denominado INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIA (PASSIRAPREV), CNPJ 09.032.346/0001-
46,   com endereço na Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro - Passira – PE, neste ato 
representada pelo Sr. ELIAS JOSÉ DA SILVA, (Diretor/Presidente), brasileiro, casado, 
Servidor Público, residente na Rua Maria Dutra de Barros, 76  Alto Santa Inês Passira/PE, 
portador do CPF. 653.670.224-72 e RG. Nº 3.396.152 SSP/PE,, e do outro lado como 
CONTRATADA a empresa ________________, com sede na __________, __ – 
____________ – _____________ – __, inscrita no CNPJ __________________, neste 
ato representada pelo Sr. ___________________, inscrito no CPF/MF 
_________________ , firmar o presente contrato mediante às cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Fundamenta-se o presente instrumento na licitação modalidade Convite nº 01/2014, 
realizado pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
 
O Fundo de Previdência do Município de Passira, através do presente instrumento de 
negócio jurídico, decide a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS 
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, A SER, 
IMPLANTADO, NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE 
ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 (doze) 
MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS, conforme Anexo 01 
– TERMO DE REFERÊNCIA e proposta da empresa vencedora, parte deste contrato 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O prazo para realização dos serviços será de 12 (doze) meses tendo a vigência de igual 
período, podendo ser prorrogado nos termos do inciso ll, do Art. 57 nº. 8.666/93, desde 
que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os 
preços e as condições sejam vantajosos para o FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
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PASSIRA- PE. 
CLÁUSULA QUARTA 

 
O valor global do contrato é de R$ _________________ (_______________________), 
não podendo ser reajustado durante a vigência do contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 
O pagamento do serviço será efetuado após a emissão da nota de empenho global, 
através de sub empenho, após assinatura do contrato, logo após execução, em até 30 
(trinta) dias, acompanhados das respectivas notas fiscais contendo a totalização dos 
valores. 

CLÁUSULA SEXTA 
 
As despesas com o serviço executado, objeto deste contrato correrão por conta dos 
recursos consignados nas dotação orçamentária. 
 
Unidade 02.16  Projeto Atividade: 0912200212.298 - Elemento de despesa: 
33.90.39.00 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 
A contratada assume integral responsabilidade pela execução satisfatória dos serviços e 
igualmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais securitários, perdas e 
danos a terceiro e a contratante, porventura resultante de suas atividades, bem como 
todas e quaisquer despesas que venha surgir na devida execução. 
 

CLÁUSULA OITAVA 

 
O objeto será recebido provisoriamente e definitivamente. 
Parágrafo Primeiro - Provisoriamente, pela Secretaria demandante, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações e quantidades; 
Parágrafo Segundo - Definitivamente, após a verificação da qualidade dos serviços e sua 
consequente aceitação pela Secretaria demandante. 

CLÁUSULA NONA 

 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no fornecimento dos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 

 
São obrigações da Contratada: 
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I) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, securitários, fiscais, comerciais, 
civis e criminais resultantes da execução do contrato. 

II) Garantir a qualidade dos serviços, respondendo civilmente por quaisquer 
irregularidades que comprometam o bem fornecido. 

III) Fornecer os serviços especificados no termo de referência.  
IV) Arcar com todos os encargos resultantes do fornecimento dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 
São obrigações da Contratante: 
 
I)Efetuar os pagamentos devidos; 
 
II A fiscalização que será feita por servidor designado pelo Instituto de Previdência do 
Município de Passira, que anotará os acontecimentos considerados relevantes, bem como 
as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da 
contratada em saná-las no prazo de até 48 horas. 
Parágrafo Único - No caso de se constatarem irregularidades nos serviços, a Contratada 
será notificada para saná-lo no prazo de 48 horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

A contratante poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista a contratada o direito de qualquer 
indenização nas hipóteses de: 
a) não cumprimento das cláusulas contratuais ou irregularidade no seu cumprimento; 
b) atraso ou paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 
administração; 
c) subcontratação total ou parcial do seu objeto com outrem; 
d) dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
e) decretação de falência ou instauração de insolvência; 
f) conveniência administrativa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida pela prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções; 
a) advertência; 
b) multa, de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo de 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto durarem os motivos determinantes da punição até que o contrato faça o 
ressarcimento a administração dos prejuízos causados e após o cumprimento da ação 
aplicada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
As partes contratantes se obrigam por si e seus sucessores a fazer o presente 
instrumento sempre bom, firme e válido ficando eleito o foro de Passira, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
            E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram e estiveram 
presentes. 
 

Passira, __ de _________ de 2014. 
 
 

__________________________________________ 
                                                            PREFEITURA MUNICIPAL DO PASSIRA 

                                                                                           CONTRATANTE  
 

__________________________________________ 
[ inserir razão social da empresa ] 
[ inserir representante legal da empresa ] 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: ______________________________________ 
                               CIC n.º 
 
                              ______________________________________ 
                              CIC n.º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


