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 PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 – CONVITE Nº 001/2020 

 

C O N V I T E 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA, Estado de Minas Gerais, em conformidade com a Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público aos interessados do ramo pertinente que fará realizar licitação, 

na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, para contratação de empresa para cessão de uso de software, 

e que estará recebendo, através da Comissão Permanente de Licitações (instituída pela Portaria nº 002/2019), os 

envelopes de documentação e propostas, até o dia 07 de outubro de 2020, às 10 horas, na sede da Câmara 

Municipal, situada na Rua Ascânio Diniz, 317, Centro – Carmo da Mata/MG – cep 35547-000, sendo que nesta 

data e horário serão abertos e analisados os envelopes de habilitação, ocorrendo o julgamento das propostas de 

preços no dia 15 de outubro de 2020, às 10 horas, no mesmo local.  

O instrumento convocatório estará afixado no mural de avisos da Câmara Municipal de Carmo da Mata, bem 

como estará disponível no site oficial da Câmara Municipal e em jornais de circulação local.  

A presente licitação será regida pela legislação pertinente, acima referida, e em conformidade com as seguintes 

condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para cessão de direito e uso de software on-line 

integrado de gestão publica, necessário ao atendimento dos módulos: contábil, financeiro, administrativo, 

orçamento, de planejamento, almoxarifado, patrimônio, frota, compras e licitação, do Legislativo Municipal, de 

acordo com as especificações contidas no Projeto Básico, Anexo I, deste edital.  

1.1. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos:  

 
• Anexo I – Projeto Básico; 

• Anexo II – Modelo de formulário para proposta comercial; 

• Anexo III –Declaração de que não emprega menor de idade;  

• Anexo IV – Declaração de inexistência de impedimento; 

• Anexo V- Dados cadastrais;  

• Anexo VI – Declaração de enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte;  
• Anexo VII – Orçamento estimado;  

• Anexo VIII – Minuta do contrato.  

 
1.2. A descrição detalhada contendo as especificações e condições do serviço a ser contratado 
estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 
observados pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, exclusivamente microempresas e EPPs, conforme 

preceitua o art. 48, I, da Lei Complementar nº. 123/06, do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que 

comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste CONVITE.  

2.2. Será vedada a participação de licitantes que tiverem sofrido penalidades impostas pelos incisos III e IV do art. 

87, ou que se encaixarem nas hipóteses do art.9º da Lei 8.666/93.  

2.3. Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitações 2 

(dois) envelopes distintos e lacrados, devendo conter, em sua face externa, as seguintes inscrições, identificando o 

seu conteúdo:  

• ENVELOPE No 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"  

• ENVELOPE No 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS"  
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2.4. Os envelopes deverão possuir também, em sua face externa, a identificação do nome, endereço e telefone da 

licitante, e ainda a identificação da licitadora (Câmara Municipal de Carmo da Mata) e dos números do processo 

(processo de licitação nº 001/2020 / convite nº 001/2020).  

2.5. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de não receber envelopes contendo documentação de habilitação e 

propostas que não estejam devidamente identificados externamente na forma e modo estabelecidos nas cláusulas 

anteriores.  

2.6. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por fotocópia autenticada em Cartório ou pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações, mediante a apresentação dos originais, procedimento este que 

deverá ser feito, preferencialmente, antes da entrega dos envelopes e da abertura da reunião.  

2.7. Não serão aceitas propostas encaminhadas por fac-símile ou e-mail, mas será aceita a sua entrega através de 

Correio, desde que recebida pela licitadora dentro do prazo estabelecido neste edital.  

2.8. Somente poderá participar das fases de análise e julgamento de documentação e propostas de preços, com 

direito a assinar documentos e tomar deliberações, o próprio profissional licitante ou preposto devidamente 

credenciado por instrumento público ou particular de procuração, portando documento de identificação oficial, 

com foto.  

2.9. Ninguém poderá participar da presente licitação representando mais de um licitante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA HABILITAÇÃO  

3.1. Para efeito de HABILITAÇÃO, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

3.1.1. Habilitação jurídica:  

a) Registro Comercial, e sua última alteração, se houver, devidamente registrado, no caso de empresa 

individual, manifesto de acordo com o objeto do certame;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e todas as suas alterações, devidamente registrado 

com objeto social expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades 

empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais;  

c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de que a diretoria está em exercício, devidamente 

registrados, no caso de sociedades civis;  

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

e) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo (Anexo III);  

f) Declaração de que não emprega menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo 

(Anexo IV);  

g) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo (Anexo V);  

h) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo 

(Anexo VII); 

i) Dados cadastrais, conforme modelo (Anexo VI);  

3.1.2. Regularidade fiscal:  

a) Certificado de regularidade relativo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), dentro do prazo 

de validade;  

b) Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Dívida 

Ativa da União, unificada ou não), dentro do prazo de validade;  

c) Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade;  

d) Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade;  

e) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

 

3.1.3. Qualificação econômico-financeira:  
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a) Certidão Negativa da Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida dentro de um prazo 

máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento desta licitação pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica ou dentro do prazo de validade constante no documento.  

3.1.4. Qualificação técnica:  

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado.  

a-1) Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não 

tenha originado de contratação.  

3.2. A ausência de documentos ou a sua apresentação em desacordo com o previsto nesta cláusula inabilitará o 

proponente, impossibilitando a abertura do respectivo envelope de proposta.  

3.3. Os documentos relacionados nesta cláusula não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPOSTA DE PREÇOS  

4.1. A proposta será apresentada em uma única via, contendo a data, o nome, CNPJ e endereço do licitante, 

apresentando redação com clareza, sem emendas, ressalvas ou rasuras, com valores expressos em moeda corrente 

nacional, datilografada ou digitada por qualquer processo eletrônico, com todas as suas páginas rubricadas.  

4.2. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter:  

a) Valor MENSAL do serviço ofertado, expresso em algarismos e por extenso, subentendendo-se que o 

valor global será equivalente ao preço da mensalidade multiplicado por 12 (doze) meses a partir da 

assinatura do contrato;  

b) Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da 

data prevista neste edital para o seu julgamento, subentendendo-se, no caso de omissão, que a proposta é 

válida por 60 (sessenta) dias;  

4.3. Na proposta de preços apresentada deverão estar inclusos todos os custos e despesas correspondentes ao 

objeto licitado, tais como tributos e encargos incidentes sobre os serviços, despesas de transporte e deslocamento, 

bem como materiais básicos para a realização dos serviços contábeis, e demais encargos necessários à perfeita 

execução do objeto da presente licitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

5.1. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações levará em consideração, conforme 

especifica o preâmbulo deste edital, o critério do MENOR PREÇO GLOBAL, sendo-lhe vedada a utilização de 

qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o 

princípio da igualdade entre os licitantes.  

5.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, na 

própria reunião de julgamento, vedado qualquer outro processo.  

5.3. A classificação neste processo dar-se-á pela ordem crescente das propostas de preços apresentadas.  

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente às exigências contidas neste edital ou 

apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.  

5.5. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente 

de Licitações poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação 

ou de propostas escoimadas das causas de desclassificação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1. No dia, local e hora previstos no preâmbulo deste edital, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

dará início, verbalmente, às fases de abertura, análise e julgamento dos documentos de habilitação, devendo 

registrar todos os acontecimentos de relevo em ata ou termo, bem como os solicitados por prepostos dos licitantes, 

legalmente credenciados.  

6.2. Obedecida a ordem alfabética, serão abertos os envelopes de nº 01 – Habilitação, e na seqüência a Comissão 

Permanente de Licitações procederá à análise dos documentos de habilitação e anunciará o resultado. A 

documentação será repassada à apreciação de todos, devendo ser rubricada pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes ou prepostos presentes.  

6.3. Os licitantes inteiramente regulares, conforme o disposto na cláusula 3, ficarão habilitados para a fase de 

análise e julgamento das propostas de preços.  



 

                                   Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 

 

RUA ASCÂNIO DINIZ, 317 – CENTRO – CARMO DA MATA (MG) – CEP: 35547-000 

TELEFAX: (37) 3383-1663 

 
 
 

6.4. Será julgado inabilitado o licitante que:  

a) Deixar de atender a alguma exigência constante neste edital, principalmente aquelas referidas na cláusula 

3;  

b) Colocar documentos em envelopes trocados;  

c) Não apresentar, no prazo definido pela Comissão Permanente de Licitações, os eventuais 

esclarecimentos exigidos.  

6.5. Uma vez proferido o resultado da habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo sem interposição de 

recurso, ou tenha havido desistência expressa deste, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão 

devolvidos os envelopes de propostas de preços, inviolados, aos participantes inabilitados, diretamente ou pelo 

correio.  

6.6. No local, data e horário mencionados no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente de Licitações 

procederá, também pela ordem alfabética, à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, dos licitantes 

habilitados, sendo os documentos neles encontrados verificados e rubricados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitações e pelos licitantes presentes.  

6.7. A Comissão Permanente de Licitações da Câmara procederá ao julgamento das propostas de preços, 

observando o critério do menor preço, e divulgará o resultado da licitação.  

6.8. As reuniões para julgamento da licitação serão encerradas após a leitura da ata ou termo, e assinatura pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos licitantes e prepostos presentes.  

6.9. Os licitantes poderão desistir do prazo para recurso contra a decisão de julgamento da habilitação, através de 

declaração assinada pelos mesmos ou por prepostos com poderes especiais para tanto ou, ainda, fazendo constar 

em ata. Se todos o fizerem, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações poderá realizar, imediatamente 

após a reunião prevista no item 6.1, a abertura e julgamento das propostas de preços, antecipando a sessão prevista 

no item 6.6.  

6.10. Todos os acontecimentos relevantes que dizem respeito à licitação serão devidamente registrados na ata ou 

termo da reunião.  

6.11. A partir do exato momento em que o Presidente da Comissão Permanente de Licitações der por iniciada a 

fase de HABILITAÇÃO, não mais será possível o recebimento de quaisquer outras documentações ou propostas.  

6.12. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento pelo serviço licitado será realizado mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da 

prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica ao Setor Contábil Financeiro 

da Câmara Municipal.  

7.2. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte dotação do orçamento vigente do município 

de Carmo da Mata (Câmara Municipal): 3.3.3.90.40.00.00 ficha 0015  

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO  

8.1. Dos atos e decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações da Câmara, caberão recursos 

previstos no art. 109 da Lei n o 8.666/93, nos prazos neste assinalados em seu § 6º. Havendo recurso, os demais 

licitantes serão intimados para, querendo, impugná-lo, em igual.  

8.2. Uma vez proferido o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e decorrido o prazo recursal, ou 

tendo havido desistência expressa deste, ou após os recursos interpostos, o processo licitatório será encaminhado 

ao Presidente da Câmara, para a competente deliberação.  

8.3. A adjudicação será feita ao proponente classificado em primeiro lugar, atendidos os critérios informados em 

cláusula própria do presente edital e, em caso de o mesmo não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidos, é facultado à Câmara convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação apurada 

nos termos da legislação pertinente.  

8.4. Homologado o resultado pelo Presidente e adjudicado o processo, o proponente vencedor será formalmente 

convocado, dentro do período de validade da proposta, a comparecer em data, hora e local que forem indicados, 

para a assinatura do contrato.  

 

CLÁUSULA NONA – DO CONTRATO E DOS PRAZOS  
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9.1. É também parte integrante deste instrumento convocatório, o projeto básico e a minuta do contrato a ser 

celebrado com o licitante vencedor, nos quais constam as condições de execução do objeto licitado, a forma de 

pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes.  

9.2. Até a data da assinatura do contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer licitante que tenha 

apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s).  

9.3. A não assinatura do contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte de qualquer dos licitantes 

convocados, implicará em sua eliminação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções administrativas poderão ser aplicadas nos termos do Projeto Básico e da Minuta do Contrato, 

anexos desse Instrumento Convocatório.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. O licitante contratado assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros, isentando a Câmara Municipal de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos 

mesmos. 

11.2. A Comissão Permanente de Licitações da Câmara poderá, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências objetivando esclarecer ou complementar as informações que possam instruir e elucidar questões 

pendentes do processo, vedada a juntada de documentos não apresentados no momento oportuno.  

11.3. A Câmara Municipal poderá revogar a presente licitação, por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação, sempre em despacho fundamentado, sem que caibam aos licitantes quaisquer 

indenizações ou reclamações.  

11.4. A participação no processo licitatório implica no pleno conhecimento do teor do ato convocatório e na 

submissão a todas as condições nele contidas, para todos os efeitos legais.  

11.5. Quaisquer dúvidas relacionadas a essa licitação deverão ser dirimidas através da Comissão Permanente de 

Licitações da Câmara Municipal de Carmo da Mata, na sede deste órgão; pelo telefone 37 33831663, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 13h às 17 horas; ou através do email: camara@camaracarmodamata.mg.gov.br.  

11.6. Os casos omissos e dúvidas com relação a presente licitação, como também a este edital, serão resolvidos 

pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

 

Carmo da Mata/MG, 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

Wagner Gomes Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação, 

consistentes na cessão de direito e uso de software on-line integrado de gestão publica, necessário ao atendimento 

dos módulos: contábil, financeiro, administrativo, de orçamento, planejamento, almoxarifado, patrimônio, frota, 

compras e licitação, do Legislativo Municipal, conforme especificações contidas nesse Projeto Básico. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA 

A contratação se justifica, dada a inevitável e premente necessidade de informatização do serviço público, 

a fim de proporcionar o atendimento adequado às necessidades da coletividade.  

A manutenção do controle sobre as movimentações administrativas, financeiras e orçamentárias, é 

necessária ao atendimento das mais diversas normas legais, dentre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da 

Transparência e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, além de constituir mecanismo 

de apoio à tomada de decisões.  

Há de se ressaltar, que a Câmara Municipal não dispõe, em seu quadro de pessoal, de profissionais da 

área de tecnologia da informação que, por sua vez, são indispensáveis à análise, modelagem, desenvolvimento e 

implantação de sistemas de informação, bem como à sua constante adequação às exigências normativas e 

necessidades da Câmara. 

Assim, a opção que melhor se apresenta é a contratação de empresa para cessão de uso de software 

integrado de gestão pública, que atenda às normas vigentes, às necessidades da Câmara e ao interesse público. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SOFTWARES 

1 – DOS REQUISITOS DO SISTEMA 

1.1 - REQUISITOS DOS SISTEMAS DE GESTÃO 

REQUISITOS OPERACIONAIS MÍNIMOS 

01 

- Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes; 

suportar bem a demanda de acessos simultâneos não provendo limitações. Os sistemas devem 

atender a legislação vigente praticada e exigida para cada um de seus módulos;  

02 

- Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação dos 

dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração 

das permissões de acesso individualizadas por usuário e função; 

03 
- Registrar nas atualizações efetuadas sobre cadastros e movimentações, o código do operador e 

data da operação. 

04 

- Registrar o log de acesso, utilização de transações e log de erros, permitindo o acesso a consulta 

em tempo real por Módulos dos Sistemas, Transações efetuadas, Operações realizadas (Inclusão, 

Alteração e Exclusão). O log de acesso deverá manter o registro de entrada e saída por usuário; 

05 
- Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas 

imediatamente após o término da transação; 

06 

- Ser baseado no conceito de controle de transação  atendendo as propriedades ACID 

(Atomicidade,Consistência,Isolamento e Durabilidade), mantendo a integridade do Banco de 

Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware; 

07 
- Possuir, onde couber e quando aplicável for, opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos 

sistemas aplicativos. Ex.: Inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material; 

08 
- Possuir padronização do uso de teclas de função e interface, em todos os sistemas(Módulos), de 

forma a facilitar o seu aprendizado, assimilação e operação; 

09 - Possuir rotinas de backup e restore claras e documentadas para facilitar os procedimentos 
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relativos à segurança dos dados e que alerte ao usuário sobre prazos de efetivação das cópias; este 

procedimento é de inteira responsabilidade da contratada pois ela deverá realizar os 

procedimentos de Backup diários e procedimentos de manutenção no banco de dados. Sendo a 

base de  dados (Informações) de propriedade da Câmara Municipal e a qualquer tempo tendo 

direito sobre tal, inclusive no encerramento do contrato. 

10 
- Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em 

arquivos, com saída  no disco rígido, e a seleção da impressora da rede desejada; 

11 - Ser parametrizável pelo usuário, em tabelas de fácil compreensão; 

12 
- Permitir consulta às tabelas do sistema, sem perda das informações já registradas na tela corrente 

e permitindo recuperar dados nela contidos para preenchimento automático de campos.  

13 
- Assegurar a integração de dados de cada sistema garantindo que a informação seja alimentada 

uma única vez; 

14 
- Possuir Ajuda on-line sensível ao contexto com possibilidade de acesso através de tecla de 

atalho; 

15 
- Possuir a facilidade de exportação/importação de dados no padrão ASCII preferencialmente no 

formato TXT; 

16 
- Possuir teste de consistência dos dados de entrada. P.ex., validade de datas, campos com 

preenchimento numérico, etc.; 

17 
- Validar as transações na Base de Dados a cada operação do usuário, utilizando a Integridade 

Referencial do Banco de Dados 

18 - Garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e geral; 

19 
- Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas aplicativos com os 

usuários; 

20 
- Bloquear a digitação quando o número de caracteres ultrapassar o número máximo permitido 

para os campos de entrada de dados; 

21 
- Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um 

determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação; 

22 - Possuir recursos para otimização da entrada de dados; 

23 - Permitir ao usuário acompanhar o andamento da operação em execução; 

MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PLANEJAMENTO.  

CADASTROS 

24 - Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano em execução, 

e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada. 

25 
- Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em 

caso de, ao início do exercício, não se ter o orçamento aprovado, disponibilizar dotações 

conforme dispuser a legislação municipal; 

26 - Permitir atualização total ou seletiva dos valores da proposta orçamentária através da aplicação 

de percentuais ou índices; 

27 
- Armazenar os dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por unidade 

orçamentária, órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, bem 

como empresa estatal dependente; 

28 

- Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e da 

Despesa (Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MP nº 163), da tabela de componentes da 

Classificação Funcional (por função e sub-função) especificada nos anexos da Lei 4.320/64 e suas 

atualizações posteriores, em especial as Portarias 42, de 14/04/99, do Ministério do Orçamento e 

Gestão e Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MP nº 163, de 04/05/01 e utilizar tabela de 

Fonte de Recursos que permita o uso adequado das receitas que possuam destinação específica; 

29 - Permitir abertura de Créditos Adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e 

resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas; 



 

                                   Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 

 

RUA ASCÂNIO DINIZ, 317 – CENTRO – CARMO DA MATA (MG) – CEP: 35547-000 

TELEFAX: (37) 3383-1663 

 
 
 

30 

Emitir todos os anexos de Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração 

direta, autárquica e fundacional, bem como empresa estatal dependente, exigidos pela Lei 

4320/64, pela Lei Complementar 101/2000 (LRF) e legislação municipal: 

9.1 Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (adequada 

ao disposto na Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MP nº 163); 

9.2 Anexo 2 – 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); 

9.3 Anexo 6 – Programa de Trabalho (adequado ao disposto na Portaria 42/99 do MOG); 

9.4 Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades 

(adequado ao disposto na Portaria 42/99 do MOG); 

9.5 Anexo  8  –  Demonstrativo  da  Despesa  por  Funções  Programas  e Subprogramas 

conforme o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na Portaria 42/99 do MOG); 

9.6 Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na 

Portaria 42/99 do MOG). 

31 
- Possibilitar a geração de arquivos, em formato CSV, da Matriz de Saldos Contábeis, 
tendo em vista a necessidade de atendimento à Portaria de nº 549, de 07 de agosto de 
2018, do Tesouro Nacional  

32 - Possibilitar o controle administrativo e contábil da execução orçamentária das receitas e 

despesas, com emissão de DAM, empenhos. 

33 - Possibilitar o controle de contratos, limites licitados/empenhados, gastos com pessoal – 

incluindo detalhamento da remuneração dos agentes políticos. 

34 - Possibilitar o controle dos saldos orçamentários, créditos adicionais e elaboração de decretos 

suplementares. 

35 
- Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e 

partidas dobradas utilizando as metodologias do MCASP definido pela Secretária do Tesouro  

Nacional - STN; 

36 - Utilizar Plano de Contas CASP com codificação estruturada em no mínimo 6 níveis, de forma a 

atender a consolidação das contas públicas;   

37 - Assegurar que os lançamentos contábeis (escrituração) só sejam efetuados no último nível de 

desdobramento da conta; 

38 - Permitir que, nos lançamentos contábeis, as contas do último nível de desdobramento possam 

ser detalhadas em contas-correntes; 

39 - Permitir utilizar tabela que defina igualdades contábeis entre contas ou grupo de contas, para 

auxiliar na apuração de impropriedades contábeis; 

40 - Disponibilizar rotina que permita ao usuário a atualização do Plano de Contas CASP, dos 

Eventos CASP e de seus roteiros contábeis; 

41 - Permitir utilizar o Plano de Contas CASP admitindo-se desdobramentos ou detalhamentos 

compatíveis com a estrutura do plano. 

42 - Possibilitar a escrituração dos livros contábeis – diário e razão. 

43 - Possibilitar a geração automática de dados para publicação das contas públicas, LC 101/2003. 
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44 - Possibilitar a geração dos arquivos de acompanhamento mensal, balancete e DCASP para o 

SICOM. 

45 - Processar obrigatoriamente cada fase legal da Despesa: empenhar, liquidar, pagar, anular 

pagamento, liquidação e empenho, aceitando e conferindo, automaticamente, somente o valor 

autorizado, pelo próprio sistema, em cada fase. 

46 - Permitir o processamento da transferência automática dos saldos (contábeis, bancários, extra-

orçamentários e de contratos), ao final de cada exercício, operado pelo próprio usuário no 

estabelecimento do Órgão Público Municipal. 

47 - Permitir importar, automaticamente cada empenho em restos à pagar (orçamentários) 

processados e não processados para o exercício seguinte, ao final de cada exercício, operado pelo 

próprio usuário no estabelecimento do Órgão Público Municipal. 

48 - Permitir importar automaticamente cada despesa extra-orçamentária, a pagar, para o exercício 

seguinte, ao final de cada exercício, operado pelo próprio usuário no estabelecimento do Órgão 

Público Municipal. 

PRINCIPAIS RELATÓRIOS 

49 - Emitir o Diário e Razão Contábil. 

50 - Emitir relatórios exigidos pelas Portarias do TCEMG: 

51 - Emitir relatório de Gastos com Pessoal. 

52 - Emitir relatório de Apuração da Receita Corrente Líquida. 

53 - Emitir Balancete da Receita – IN TCEMG No. 08/2003 

54 - Emitir automaticamente os anexos exigidos pelo TCEMG. 

55 - Emitir relatórios, separados e consolidados, exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC101/2000) 

TESOURARIA 

CADASTROS 

56 - Controle administrativo e contábil de caixa e bancos, com registro das movimentações 

automatizadas e integradas à execução orçamentária. 

57 - Possibilitar fechamentos diários e por períodos, com emissão de relatórios de controle e 

gerenciais. 

58 - Controle das Operações Financeiras – Aplicações financeiras e transferências. 

PRINCIPAIS RELATÓRIOS 

59 - Emitir Aplicações Financeiras. 

60 - Emitir conta-corrente de caixa. 

61 - Emitir conta-corrente bancário. 

62 - Emitir a Conciliação Bancária. 

63 - Emitir Demonstrativo de Movimento de Numerário. 

64 - Emitir Livro de Tesouraria. 

65 - Emitir Demonstrativo das Aplicações Financeiras. 

66 - Emitir Mapa de Pagamentos. 
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67 - Emitir Movimentação Financeira – Fornecedores 

LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

CADASTROS 

68 - Permitir o cadastro de Produtos e Serviços com validação na existência de produtos já existentes 

evitando a duplicidade de produtos e serviços com a mesma descrição agrupados por categorias e 

Grupos. 

69 - Permitir o cadastro de fornecedores pessoas jurídicas e físicas com validação por CNPJ ou CPF, 

conforme o caso, evitando-se duplicidade no cadastro e sinalizando o não preenchimento de 

campos obrigatórios ao SICOM. 

70 - Permitir o cadastro das equipes de apoio e de CPL desejadas com as informações básicas e 

possibilitando ao usuário vincular ao processo licitatório, quais os membros designados dentro da 

Comissão ou Equipe de Pregoeiros. 

71 - Permitir a indicação automática das dotações nas solicitações de despesa, registrando o saldo 

atual da mesma no processo licitatório e contratos. 

72 - Permitir o cadastramento de todos os dados do processo de forma fácil e de acordo com o 

manual SICOM e legislação vigente. 

73 - Permitir o cadastro de responsáveis padrão por modalidade conforme as responsabilidades 

definidas no manual SICOM, evitando que a cada processo tenha que se repetir o cadastramento 

manual destas responsabilidades, todavia possibilitando alterações especificas no processo. 

74 - Permitir cadastrar de forma vinculada ao processo desejado todos os licitantes que irão 

participar daquele processo. 

75 - Permitir o cadastro e controle de todas as publicações efetuadas por processo com data da 

publicação e veiculo de divulgação, conforme exigência SICOM. 

76 - Permitir o cadastro de Requisições e/ou Solicitações de Compra por estrutura administrativa, 

requisitante/solicitante e dotação. 

77 - Permitir o cadastro das Cotações ou Referências de Preços com vinculação ao processo 

desejado. 

78 - Permitir o cadastro de Ordem de Compra separadas por estrutura administrativa, dotação, 

licitação e fornecedor. 

ROTINAS / FUNÇÕES 

79 
- Permitir cadastrar os processos licitatórios conforme o tipo da licitação e modalidades e 

previstas em lei.   

80 

- Possibilitar exportar dados do resultado do julgamento dos processos licitatórios separados por 

fornecedor contendo o valor global vencido por ele, os itens vencidos, as quantidades e seus 

valores unitários bem com os dados principais do processo em questão.  

81 - Permitir o cadastro de Ordem de Compra Ordinárias, Globais Estimativas e Parciais.  
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82 
- Permitir a importação automática de itens da requisição/solicitação ou do resultado do processo 

licitatório conforme o processo selecionado e o fornecedor vencedor selecionado.  

83 
- Filtrar automaticamente pelo processo licitatório selecionado apenas os fornecedores 

vencedores.  

84 
- Filtrar conforme o processo licitatório selecionado e o fornecedor apenas os itens vencidos por 

aquele fornecedor e seus saldos disponíveis.  

85 
- Permitir emitir diretamente do cadastro as ordens de compras em número de vias desejado pelo 

usuário.  

86 

- Possuir controle e gerencia dos saldos dos produtos licitados que serão fornecidos 

parceladamente pelos fornecedores, conforme ordens de compra, avisando ao usuário sobre os 

saldos existentes e não permitindo comprar acima da quantidade licitada.  

87 

- Permitir a emissão e controle do saldo e valores das subordens para que não ultrapassem os 

limites da Ordem Global, trazendo automaticamente os dados cadastrais comuns na Ordem de 

Compra – Global e Parcial. 

88 
- Permitir ao usuário pesquisar ordens de compras por período, dotação, fornecedor e status com 

possibilidade de impressão. 

PRINCIPAIS RELATÓRIOS 

89 - Imprimir a Requisição ou Solicitação de Compras. 

90 - Imprimir a Ordem de Compra formatada. 

91 
- Emitir uma listagem de todos os produtos já fornecidos por determinado fornecedor em 

determinado período. 

92 
- Emitir relatório por processo com o saldo dos produtos conforme as ordens de compras 

emitidas.  

93 - Imprimir listagem de suplementações e/ou anulações realizadas no sistema para controle. 

94 
- Imprimir relatório geral de processos cadastrados no sistema por período de referência dos 

envios SICOM. 

95 - Possibilitar o cadastro de todos os dados essenciais ao SICOM. 

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO / RECURSOS HUMANOS 

CADASTROS 

96 

- Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais do pessoal ativo e 

inativo possibilitando acesso a: 

96.1. Informações pessoais; 

96.2. Informações funcionais desde a admissão ou nomeação até a vacância, permitindo o 

tratamento de diversos regimes jurídicos: celetistas, estatutários, RJU e contratos 

temporários; 

96.3. Dados de dependentes e benefícios; 

96.4. Histórico de funções e/ou cargos desempenhados; 

96.5. Histórico de afastamentos; 

97 
- Controlar os dependentes de servidores/funcionários realizando a sua baixa automática na época 

e nas condições devidas; 
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98 
- Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas necessárias às rotinas 

anuais, 13º salário, rescisões de contrato e férias; 

99 - Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: admitido(s) e demitido(s). 

100 
- Permitir o cadastro de Empresa contendo informações para o processamento de RAIS, DIRF, 

SEFIP, IRRF e FÉRIAS.  

101 
- Permitir o cadastro dos Responsáveis pelo Órgão para informação perante o INSS, DIRF e 

RAIS.  

102 
- Permitir o cadastro de Funções, informando o CBO (Código Brasileiro de Ocupação), número 

de funcionários permitidos para a Função, número e data da Lei da criação do cargo.  

103 
- Permitir o cadastro de Departamentos, Seções, Horários de Trabalho, Dependentes para fins de 

IRRF e Salário Família. 

104 - Permitir o cadastro de Banco que serão utilizados para pagamentos.  

105 - Permitir o cadastro de funcionários – Dados Pessoais, Admissionais, Salários, Eventos Fixos.  

106 - Permitir o cadastro de alterações salariais.  

107 - Permitir o cadastro de Benefícios, tais como vale transporte, Auxilio Alimentação, Cesta Básica.  

108 
- Permitir o cadastro de Eventos de Provento e Descontos que serão usados na Folha de 

Pagamento. 

109 
- Permitir o controle efetivo por senha definindo: nível de acesso de cada usuário, sem permissão, 

somente consulta, alteração, inclusão e exclusão para todas as rotinas do sistema.  

110 - Permitir o cadastro de Tabelas de IRRF, INSS, SALÁRIO FAMÍLIA. 

111 - Já possuir os códigos para RAIS, DIRF, CBO, GPS, FPAS, SEFIP e NATUREZA JURÍDICA. 

112 

- Processa obrigatoriamente cada fase legal da administração de pessoal admissão, demissão, 

férias normais, afastamentos, pensões diversas, aposentadoria, 13º salário, controla empréstimos, 

controla convênios e faz pagamentos. 

ROTINAS E FUNÇÕES 

113 

- 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; 

114 - Registrar e controlar convênios e empréstimos a serem consignados em folha; 
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115 - Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais; 

116 
- Gerar automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes tais como salário 

família; 

117 

- Calcular e processar os valores relativos a contribuição individual e patronal para previdência, 

IRPF e FGTS, gerando os arquivos eletrônicos que permitam enviar as informações ao órgão 

competente, conforme exigido na legislação e regulamentação; 

118 
- Automatizar o cálculo de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou transformação 

em abono pecuniário; 

119 - Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e auxílio alimentação; 

120 
- Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de horas extras, 

periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 

121 - Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 

122 - Fornecer dados relativos à folha mensal, para contabilização; 

123 

- Gerar as informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos Pagos, nos 

padrões da legislação vigente, bem como os arquivos digitais previstos no Manual Normativo de 

Arquivos Digitais – MANAD, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP 12 de 20 de junho 

de 2006; 

124 
- Manter histórico para cada servidor/funcionário com detalhamento de todos os pagamentos e 

descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios individuais ou globais; 

125 
- Emitir relatórios que detalhem por entidade beneficiária os valores descontados (consignações) 

para a mesma; 

126 
- Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos os contracheques 

ou para grupos de servidores/funcionários; 

127 

-Emitir relatórios de apoio com informações relativas à folha líquida, contendo matrícula, nome e 

salário líquido; 

 

128 
- Gerar no Layout definido pelo TCEMG os arquivos do SICOM, referentes ao Modulo de 

Pagamento, a partir da data base de janeiro/2013. 

129 
- Gerar o arquivo da SEFIP/GFIP nos padrões da legislação vigente. 

 

RELATÓRIOS 

130 - Emitir relatório de 13º Salário – Analítico e Sintético. 

131 - Emitir Guia e Relatório da Previdência Própria.  

132 - Emitir de Guia e Relatório da Previdência Social.  

133 - Emitir Relatório de Contribuição do Imposto de Renda retido na Fonte.  

ALMOXARIFADO 

CADASTROS 
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134 - Permitir o cadastro de Produtos com validação na existência de produtos já existentes evitando a 

duplicidade de produtos com a mesma descrição agrupados por categorias e grupos.  

135 - Permitir o cadastro e controle de vários almoxarifados. 

136 - Permitir gerar entradas por compras e por saldo. 

137 - Permitir gerar entradas por Nota de Entrada ou Fiscais criando um espelho destas. 

138 - Permitir gerar saídas por requisição, por baixa ou por devolução. 

139 - Permitir consultar por almoxarifado e produto o saldo destes e toda sua movimentação de 

entrada, saída e lançamentos de saldo, bem com o seu custo unitário e total.  

140 - Permitir a importação automática dos produtos constantes das Ordens de Fornecimento, 

permitindo a sua liquidação automática, emitindo a respectiva nota de Liquidação. 

ROTINAS E FUNÇÕES 

141 
- Permitir ao usuário a partir de um lançamento de entrada gerar automaticamente a 

movimentação de saída, quando se tratar de consumo imediato. 

142 
- Permitir reservar itens que deve abater do saldo do estoque caso seja confirmado ou restituir o 

estoque caso seja cancelada a reserva. 

143 - Permitir efetuar a saída de produtos para determinado unidade e/ou almoxarifado. 

144 - Permitir ao usuário gerenciar seu estoque mínimo. 

145 
- Possibilitar efetuar o controle da liquidação da NF lançadas com a respectiva informação do 

empenho. 

146 - Possibilitar realizar a transferência de produtos entre almoxarifados cadastrados. 

147 
- Possibilitar a emissão e consulta em tela da Ficha de Estoque de determinado produto 

selecionado. 

RELATÓRIOS 

148 - Emitir relatório com saldo contábil:  

149 
‘saldo de inventário do mês anterior’ + ‘entradas mês atual’ – ‘saídas mês atual’ por 

almoxarifado.  

150 
- Emitir relatório com listagem dos produtos com entradas efetuadas por período e fornecedor 

com assinatura do responsável pela emissão.  

151 
- Emitir relatório com listagem de entradas e saídas por período, agrupados por famílias e grupos 

ou não, considerando as reservas ou não.  

152 
- Emitir a listagem dos produtos com seu estoque atual dos produtos que estão abaixo do estoque 

mínimo.  

CONTROLE DE FROTA E EQUIPAMENTOS 

CADASTROS 

153 - Permitir o cadastro da estrutura administrativa como órgão, unidade e sub-unidade.  

154 - Permitir cadastro e distinção dos veículos da frota municipal, contratados. 

155 - Permitir cadastro dos motoristas a serviço da entidade municipal.  

156 
- Permitir o cadastro da contratação do veículo controlando-se o abastecimento e a manutenção é 

por conta da Câmara.  
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157 
- Permitir o cadastro de assessórios e peças, incorporados aos veículos e ou utilizados na sua 

manutenção.  

158 
- Permitir o cadastro dos fornecedores de veículos, peças, assessórios, combustíveis e prestadores 

de serviços com indicação e registro dos respectivos fornecimentos e serviços que disponibilizam.   

159 
- Permitir cadastrar e emitir requisições de abastecimento prévias e complementá-las quando do 

abastecimento.  

160 - Permitir cadastra as NF de manutenção dos veículos por placa. 

161 - Permitir registrar a saída e o retorno do veiculo com dados de horário, destino e motorista.  

162 
- Fazer a emissão das Ordens de Fornecimento referentes ao consumo de combustível de acordo 

com os abastecimentos registrados no sistema. 

163 
- Fazer o controle entre a quantidade de combustível empenhada e a quantidade utilizada, não 

permitindo que sejam feitos abastecimentos além do valor empenhado. 

ROTINAS E FUNÇÕES 

164 - Permitir emitir recibo de abastecimentos. 

165 
- Permitir controlar os abastecimentos por veículos conforme as notas e vinculado pelo número 

das autorizações de abastecimento. 

166 
- Emitir aviso ao usuário de que seu contrato atingiu um saldo mínimo, para que seja 

providenciado novo contrato ou o aditivo. 

167 
- Manter o cadastro de veículos sincronizado com todas as informações obrigatórias do manual 

SICOM. 

RELATÓRIOS 

168 
- Emitir relatórios com as informações relativas aos gastos com veículos – sintético e analítico – 

por fornecedor, por tipo de combustível; por períodos, etc.  

169 
- Emitir relatórios com as informações de consumo de combustível, por tipo, por roteiros, por 

veículos (sintético e analítico) por períodos.  

170 - Emitir relatórios com as informações de consumo por posto, veículos contratados por período. 

171 
- Emitir relatórios com as informações de gastos com veículos – manutenções e consumos, por 

tipo, por roteiros, por veículos – sintético e analítico – por períodos.  

172 
- Emitir relatórios com as informações sobre a utilização dos veículos – por veículo, por roteiros, 

por escola, por horários.  

173 - Emitir relatório de gastos com veículos para o Controle Interno. 

174 - Emitir relação de itens por NF de Manutenção. 

PATRIMÔNIO 

CADASTROS 

175 
- Permitir o controle físico e financeiro dos bens patrimoniais, com registro das movimentações 

automatizadas e integradas à execução orçamentária. 

176 - Permitir o controle da localização e utilização dos bens. 

177 - Permitir o controle de empréstimo de bens. 
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178 - Permitir a identificação dos responsáveis pela guarda e utilização. 

179 

- Permitir a apuração das variações patrimoniais e identificação dos bens por Unidades 

Administrativas, com emissão de relatórios de cadastro, ficha financeira, bens incorporados, 

baixados, alienados, reavaliados e inventários – geral, por tipo de bem, por unidade 

administrativa, por localização e por responsável. 

PRINCIPAIS RELATÓRIOS 

180 - Emitir a Ficha Patrimonial. 

181 - Emitir Demonstrativo da Movimentação de Bens Patrimoniais – (Ficha Financeira) 

182 - Emitir Demonstrativo de Bens Incorporados ao Patrimônio. 

183 - Emitir Demonstrativo de Bens a Incorporar. 

184 - Emitir Demonstrativo de Bens Alienados. 

185 - Emitir Demonstrativo de Bens Desincorporados. 

186 - Emitir Demonstrativo de Bens Reavaliados. 

187 - Emitir Demonstrativo de Bens Desvalorizados. 

188 - Emitir Posição de Empréstimo de Bens. 

189 - Emitir Termo de Responsabilidade. 

190 
- Emitir Inventário de Bens Patrimoniais - geral, por tipo de bem, por unidade administrativa, por 

localização e por responsável. 

Pesquisa de Preço 

191 

O sistema deve  permitir  que  o usuário  informe  em seu  banco  de dados, pelo menos,  a média 

dos preços coletados em pesquisa de mercado, para cada item, contendo: 

- nome do item (material ou serviço): 

- valor unitário ou total; 

- data da coleta de preços. 

192 
O sistema deve permitir que todos os dados necessários ao SICOM, do TCE/MG sejam 

devidamente cadastrados para o regular envio. 

 

2. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE NAS MODALIDADES ACIMA DEVERÃO SE 

OBSERVADAS AS SEGUINTES METODOLOGIAS, FERRAMENTAS E PRAZOS: 

 

2.1. Suporte REMOTO, a ser prestado via internet através de ferramentas de acesso remoto (acesso ao micro do 

cliente para atuação na ocorrência como se estivesse in-loco) de fácil utilização e instalação pelo cliente, segura e 

estável. 

2.2. Suporte ON-LINE, a ser prestado via internet através de ferramentas de chat e help desk acessíveis via página 

da empresa, de fácil utilização e instalação pelo cliente, segura e estável.  

2.3. Suporte POR E-MAIL, a ser prestado para questões que não exijam respostas imediatas, geralmente para 

esclarecimentos de dúvidas ou correlação do trabalho do usuário para com alguma legislação. 

2.4. Suporte POR TELEFONE, a ser prestado sempre que houver dúvidas na operacionalização do sistema ou de 

nível técnico relacionado ao mesmo e que necessite de uma maior agilidade no atendimento e identificação do 

problema, devendo este ser prestado imediatamente quando solicitado e, em horário comercial. 

2.5. Suporte IN-LOCO, sempre que uma ocorrência não puder ser resolvida pelas outras formas de suporte; que 

requeira acompanhamento in-loco, ou seja, solicitado pela Câmara.  

2.6. Atualizações de sistema devem ser disponibilizadas de forma on-line através de site da internet acompanhadas 

de instruções de atualização e procedimentos operacionais alterados/ atualizados. 

 

3. MIGRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS: 
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3.1. A Câmara Municipal de Carmo da Mata/MG, possui alguns Sistemas em uso que estão relacionados a 
procedimentos internos de gestão e administração de diversos setores. Os dados que compõem esta base de 
informações deverão ser convertidos para a nova Estrutura de Dados proposta pelo licitante que seja o vencedor 
do certame. 
A Câmara Municipal fornecerá todos os dados a serem convertidos. No processo de migração dos dados 
nenhuma informação deverá ser descartada. Todas as informações já processadas e, portanto, disponíveis na 
base de dados atualmente utilizada, deverão ter sua integridade preservada. 
3.2. O licitante vencedor, que vier a ser contratado, também deverá, ao final da relação contratual, disponibilizar 
todos os dados constantes em seus sistemas, para que possam ser migrados. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES 

 

1.1. São obrigações da Contratante: 

I. Comunicar à contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução do contrato; 

II. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

III. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 

IV. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

V. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA, relativamente ao objeto licitado; 

VI. Fiscalizar a entrega do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

VII. Rejeitar o objeto do contrato em razão de má execução ou desconformidade com as especificações 

constantes neste edital e na proposta comercial; 

1.2. São obrigações da Contratada: 

I. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente às normas inerentes à atividade empresarial 

e instruções da fiscalização da Câmara. 

II. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias, que possam 

atrasar ou impedir a execução, do objeto desta licitação, dentro do prazo previsto, sugerindo medidas para 

corrigir a situação. 

III. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de rescisão do contrato 

administrativo. 

IV. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório. 

V. Responder p e lo s  a to s  d e  seus  e mp r e g a d o s ,  b em co mo  p or  even tua i s  d ano s  ou 

p r e j u ízo s  c ausad o s  à  C â m a r a  ou a terceiros, por si, seus prepostos e empregados. 
VI. Garantir a qualidade dos serviços objeto desta licitação, cumprindo fielmente as especificações contidas no 

Instrumento Convocatório, em especial nesse Projeto Básico e no Instrumento Contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO CONTRATUAL 

1.1. O prazo de vigência contratual é fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

1.2. O contrato firmado com a Câmara não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa 

do Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO: 

 

1.1. O pagamento pelo serviço licitado será realizado mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da 

prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica ao Setor Contábil Financeiro 

da Câmara Municipal. 

 

1.2. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu 

recebimento definitivo. 
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1.3. - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
1.1. Poderão ser aplicadas as penas abaixo, ao licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato no prazo 

previsto no item 2, da Seção XIII, ou àquele que assiná-lo mas deixar de cumpri-lo, total ou parcialmente. As 

sanções serão aplicadas, não necessariamente, nesta ordem: 

I. Advertência, nas hipóteses de prestação irregular dos serviços de que não resulte prejuízo para à execução 

contratual; 

II. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado 

na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º (trigésimo) dia de atraso, acumulada com as 

multas cominatórias abaixo: 

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas 

que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez 

porcento); 

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução parcial ou 

total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 

II. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:  

a) se convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) se ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c) se não mantiver a proposta; 

d) se falhar gravemente na execução do contrato; 

e) se houver reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido, ou omissão de providências para 

reparação de erros; 

III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o (a) contratado (a) promover o ressarcimento pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nas 

hipóteses de: 

a) apresentar documentação falsa; 

b) comportar-se de modo inidôneo; 

c) prestar declaração falsa; 

d) cometer fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO 

CONTRATO: 

1.1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão realizados por 
servidor da Câmara Municipal, observados os art. 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93. 
 

1.2. A Câmara Municipal, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, inspecionar, fiscalizar 

e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO CONTRATUAL 

1.1. A inexecução total ou parcial do contrato por parte da Contratada enseja a sua rescisão, como 
indicado nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, ensejando as consequências contratuais previstas no 
artigo 80 do mesmo Diploma Legal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE:  
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1.1. Havendo prorrogação contratual, a Contratada fará jus à correção monetária, com base no INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, para fins de manutenção das condições efetivas de sua proposta. 

 

 

Carmo da Mata/MG, 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

Wagner Gomes Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE) 
 

 

À Câmara Municipal de Carmo da Mata/MG  

Ref.: Convite nº001/2020  

 

Prezados Senhores,  

 

Apresentamos a Vs. Sas., proposta para participação no processo licitatório, em epígrafe, referente à 

cessão de direito e uso de software on-line integrado de gestão publica, necessário ao atendimento dos módulos 

contábeis, financeiros, administrativos, orçamento, planejamento, almoxarifado, patrimônio, frota, compras e 

licitação da Câmara Municipal, cujas condições, especificações e demais anexos desde já nos declaramos de pleno 

acordo. 

 

Razão Social 

CNPJ Insc. Estadual 

Endereço 

Telefone e-mail 
 

 

CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UND. VL. UNIT. VL. TOTAL 

01 Cessão de direito e uso de 
software on-line integrado de 
gestão publica, necessário ao 

atendimento dos módulos 
contábeis, financeiros, 

administrativos, orçamento, 
planejamento, almoxarifado, 
patrimônio, frota, compras e 

licitação da Câmara Municipal 

12 mês   

VALOR GLOBAL  
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

DECLARAÇÃO: Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos todas as 
especificações e condições contidas no Convite e anexo, podendo, assim, afirmar não haver 
qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que os compõem.  
 
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer 
forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes 
nesta proposta, bem como por qualquer outra despesa relativa à realização integral dos 
serviços licitados no presente certame. 
 

Local e Data (Carimbo CNPJ) 

 __________________________________________________________  

(Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal da Empresa Proponente)  

 

OBS: O VALOR DEVE SER EXPRESSO, EM REAIS, POR EXTENSO. 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES  

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

 

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2020 – CONVITE Nº 001/2020  

 

 

 

 

A licitante ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, com inscrição estadual 

nº. _________________ e estabelecida no endereço _______________________, por ser representante legal 

_____________________, DECLARA, para fins de comprovação do atendimento ao disposto no artigo 27, V, da 

Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega nenhum menor de dezesseis anos em qualquer condição.  

 

(Ressalvar caso empregue menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz).  

 

 

 

 

(Local e data) 

 

  

______________________________  

(Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal da Empresa Proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 

 

RUA ASCÂNIO DINIZ, 317 – CENTRO – CARMO DA MATA (MG) – CEP: 35547-000 

TELEFAX: (37) 3383-1663 

 
 
 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

 

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 – CONVITE Nº 001/2020  

 

 

 

 

Para fins de participação no processo, em epígrafe, a (o) (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o nº. 

______________, sediada no (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, a inexistência de fatos 

impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências de fatos supervenientes a 

esta data.  

 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 ________________________  

(Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal da Empresa Proponente) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 – CONVITE Nº 001/2020  

 

 

CNPJ:  

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

MUNICÍPIO:  

ESTADO:  

CEP:  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

CONTA CORRENTE Nº. CÓD. DO BANCO: SIGLA:  

NOME/Nº. AGÊNCIA:  

NOME DO REPRESENTENTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:  

CARGO QUE OCUPA:  

ESTADO CIVIL:  

RG Nº.:  

CPF Nº.:  

NACIONALIDADE:  

PROFISSÃO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 

 

 

 

Local e data.  

 

 

________________________  

(Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal da Empresa Proponente) 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

 

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 – CONVITE Nº 001/2020  

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, 

(ENDEREÇO COMPLETO)____________________, por seu representante legal (QUALIFICAÇÃO DO 

REPRESENTANTE), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/06, 

que:  

 

A) Se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP);  

 

B) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto na Lei Complementar nº. 147, de 17 de agosto de 

2014.  

 

 

Local e data.  

 

 

 

________________________  

(Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal da Empresa Proponente) 
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ANEXO VII – ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

 

 

 

 

De acordo com as cotações apresentadas pelo Setor de Compras, ficou apurado o valor estimado médio mensal de 

R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), para a contratação dos serviços de cessão de software 

integrado de gestão pública, totalizando, em doze meses, o valor estimado de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos 

reais) 

 

 

 

 

PREÇO MÉDIO DAS COTAÇÕES 

Item Descrição Valor Médio 

01 Cessão de software integrado de gestão pública, 
conforme especificações do Projeto Básico. 

R$ 2.550,00 mensal 

 

 

 

 

 

 

 

Carmo da Mata/MG, 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Gabriel Gonçalves da Silveira 

Assistente Técnico 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 
 

Contrato Administrativo que entre si celebram a Câmara Municipal de Carmo da 

Mata/MG e _____________, nos termos do processo de administrativo nº 001/2020.  

 

 

 

Por este instrumento particular, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA, Estado de 

Minas Gerais, sediada à Rua Ascânio Diniz, 317, Centro, Cep.: 35.547-000, CNPJ 23.780.323/0001-40, pelo seu 

Presidente, o vereador Wagner Gomes Ribeiro, portador do CPF nº ________________, adiante denominada 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa ____________________, situada na cidade de _________, à ( 

ENDEREÇO), fone/fax _________________, CNPJ _____________________, Inscrição Municipal nº 

_________________, em _______________, neste ato representada por ___________________________, CPF 

nº. ______________________, de agora em diante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Administrativo nº 001/2020, na 

modalidade Convite nº 001/2020, do tipo menor preço global, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006 e pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação, consistentes na 
cessão de direito e uso de software on-line integrado de gestão publica, necessário ao atendimento 
dos módulos: contábil, financeiro, administrativo, de orçamento, planejamento, almoxarifado, 
patrimônio, frota, compras e licitação, da Câmara Municipal, conforme especificações contidas no 
Projeto Básico, que é parte integrante do presente instrumento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO CONTRATUAL 

2.1. O prazo de vigência e execução contratual é fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data 
desse instrumento, podendo ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57, 
IV, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO: 
 
3.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE o valor contratual mensal de R$ _____________ (_ ), 
a ser pago até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante 
apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica ao Setor Contábil Financeiro da Câmara Municipal. 
 
3.2. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até 
seu recebimento definitivo. 
 
3.3. - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 
 
3.4. Em caso de irregularidade da emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES 

 

4.1. São obrigações da Contratante: 

I. Comunicar à contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução do contrato; 

II. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

III. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 

IV. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

V. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA, relativamente ao objeto licitado; 

VI. Fiscalizar a entrega do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

VII. Rejeitar o objeto do contrato em razão de má execução ou desconformidade com as especificações 

constantes neste edital e na proposta comercial; 

4.2. São obrigações da Contratada: 

I. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente às normas inerente à atividade empresarial e 

instruções da fiscalização da Câmara. 

II. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias, que possam 

atrasar ou impedir a execução, do objeto desta licitação, dentro do prazo previsto, sugerindo medidas para 

corrigir a situação. 

III. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de rescisão do contrato 

administrativo. 

IV. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório. 

V. Responder p e lo s  a to s  d e  seus  e mp r e g a d o s ,  b em co mo  p or  even tua i s  d ano s  ou 

p r e j u ízo s  c ausad o s  à  C â m a r a  ou a terceiros, por si, seus prepostos e empregados. 

VI. Garantir a qualidade dos serviços objeto desta contratação, cumprindo fielmente as especificações contidas 

no Instrumento Convocatório, em especial no Projeto Básico e neste Instrumento Contratual. 

 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
5.1. Poderão ser aplicadas as penas abaixo, ao licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato no prazo 

previsto no item 2, da Seção XIII, ou àquele que assiná-lo mas deixar de cumpri-lo, total ou parcialmente. As 

sanções serão aplicadas, não necessariamente, nesta ordem: 

I. Advertência, nas hipóteses de prestação irregular dos serviços de que não resulte prejuízo para à 

execução contratual; 

II. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º (trigésimo) dia de atraso, 

acumulada com as multas cominatórias abaixo: 

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas 

que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez 

porcento); 

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução parcial ou 

total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:  

a) se convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) se ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c) se não mantiver a proposta; 

d) se falhar gravemente na execução do contrato; 

e) se houver reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido, ou omissão de providências para 

reparação de erros; 



 

                                   Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 

 

RUA ASCÂNIO DINIZ, 317 – CENTRO – CARMO DA MATA (MG) – CEP: 35547-000 

TELEFAX: (37) 3383-1663 

 
 
 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o (a) contratado (a) promover o ressarcimento 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, 

nas hipóteses de: 

a)apresentar documentação falsa; 

b)comportar-se de modo inidôneo; 

c)prestar declaração falsa; 

d)cometer fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO 

CONTRATO: 

6.1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão realizados por 
servidor da Câmara Municipal, observados os art. 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93. 
 

6.2. A Câmara Municipal, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, inspecionar, fiscalizar 

e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato por parte da Contratada enseja a sua rescisão, como 
indicado nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, ensejando as consequências contratuais previstas no 
artigo 80 do mesmo Diploma Legal. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS  

8.1. Havendo prorrogação contratual, a Contratada fará jus à correção monetária, com base no INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, para fins de manutenção das condições efetivas de sua proposta. 

 

8.2. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado, que resulte em desequilíbrio financeiro 

permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações, a CONTRATADA 

poderá pleitear revisão de preços. 

 

8.3. A revisão será aprovada conforme apresentação das Planilhas de Custos e/ou Nota Fiscal anterior ao processo 

do qual baseou o preço da proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O preço 

poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no mercado.  

 

8.4. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e justificadoras do pedido, 

demonstrando novamente à composição do preço, através de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.  

 

8.5. É vedado à CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a CONTRATADA obrigada a 

continuá-la enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando neste caso sujeito às penalidades 

previstas neste edital.  

 

8.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais e municipais. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. As despesas inerentes ao presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

3.3.3.90.40.00.00 ficha 0015 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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10.1. Esse contrato se encontra vinculado, de forma total e plena ao Instrumento Convocatório do Processo nº 

001/2020, Convite 001/2020, que lhe deu origem, para cuja execução exigir-se-à rigorosa obediência ao mesmo e 

a seus anexos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1- Fica eleito o foro da Comarca de Carmo da Mata/MG, Estado de Minas Gerais, para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas abaixo. 

 

Carmo da Mata/MG, (data) 

 

_________________________________ 

WAGNER GOMES RIBEIRO 

Presidente da Câmara Municipal 

_________________________________ 

Representante Legal da Contratada 

 

 

Testemunha 1:______________________________________ 

 

Testemunha 2:______________________________________ 

 


