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PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019 
 

 

SESSÃO PÚBLICA 

 

DATA: 3 de junho de 2019 

 

HORÁRIO: 9h30 (nove horas e trinta minutos) – horário de Brasília 

 

LOCAL: Auditório Professor Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo, situado na Rua Java n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP. 

 

O Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, 

torna público que realizará, por meio de sua Pregoeira, a modalidade de licitação denominada 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento o menor 

preço GLOBAL, em execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, que será 

regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 18.014, de 

30 de maio de 2012, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de 

outubro de 2016, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

demais normas pertinentes. 

 

1. DO OBJETO 

 

O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

solução de Tecnologia da Informação, visando à prestação de serviços de modernização e 

gestão pública, mediante cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública que 

conglomere os seguintes módulos sistêmicos: a) sistema de orçamento-programa, execução 

orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; b) sistema de compras, licitações, gestão de 

contratos e pregão; c) sistema de almoxarifado; d) sistema de patrimônio; e) sistema de controle 

interno; f) sistema de transparência; e g) sistema de faturamento educacional, para a Faculdade 

de Direito de São Bernardo do Campo, conforme especificações do Anexo I – Termo de 

Referência, integrante deste Edital.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Os interessados deverão atender às seguintes condições: 

 

2.1. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será 

permitida a participação de empresas: 

 

2.1.1. De ramo de atividade incompatível com o objeto licitado; 

 

2.1.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 

 

2.1.3. Reunidas em consórcio; 
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2.1.4. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Súmula nº 51 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

2.1.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 7º da 

Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

2.1.6. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 10 da 

Lei Federal nº 9.605/98; 

 

2.1.7. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 

2.2. Os documentos exigidos por este instrumento convocatório deverão ser apresentados em 2 

(dois) envelopes lacrados; 

 

2.2.1. Cada envelope deverá mencionar em seu exterior: 

 

a) a razão ou denominação social da licitante;  

 

b) o número e objeto deste Pregão; 

 

2.2.2. Os envelopes serão designados por Envelope “A” – Proposta Comercial e Envelope “B” – 

Documentos de Habilitação: 

 

Envelope “A” – Proposta Comercial 

Razão/Denominação Social: == 

Pregão Presencial nº: 4/2019 

Objeto: == 

 Envelope “B” – Documentos de Habilitação 

Razão/Denominação Social: == 

Pregão Presencial nº: 4/2019 

Objeto: == 

 

 

 

   

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Os documentos exigidos para a etapa de credenciamento deverão ser apresentados FORA 

dos Envelopes “A” e “B”. 

 

3.2. A licitante deverá indicar um representante legal, comercial ou procurador com plenos 

poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a 

este Pregão. 

 

3.3. Por ocasião da etapa de credenciamento, as licitantes deverão apresentar à Pregoeira: 

 

a) tratando-se de representante legal – Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou Certificado 

de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) em vigor, devidamente registrado, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 
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b) tratando-se de procurador/representante comercial – instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, no qual 

estejam expressos poderes específicos para a formulação de propostas e para a prática de 

todos os demais atos inerentes a este Pregão; 

 

b.1) tratando-se de instrumento particular, deverá acompanhá-lo o instrumento constitutivo da 

empresa, conforme estabelece a letra “a” deste subitem; 

 

3.3.1. Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação e às disposições do artigo 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal c/c artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, bem 

como de inexistência de qualquer fato impeditivo para a participação da licitante neste Pregão, 

conforme modelo (Anexo IV); 

 

3.3.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte para o exercício do direito de 

preferência como critério de desempate no Pregão Presencial nº 4/2019, quando cabível, nos 

termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e pela Lei 

Complementar nº 155/16, conforme modelo (Anexo V). 

 

3.4. O representante da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial 

com foto; 

 

3.4.1. Será admitido somente 1 (um) representante por licitante; 

 

3.4.2. Cada representante poderá representar apenas 1 (uma) licitante. 

 

3.5. A ausência de representante credenciado na sessão pública não invalidará ou excluirá a 

proposta deste Pregão. Porém, considerar-se-á definitivo o valor da oferta escrita e que a 

licitante não possui interesse na formulação de lances. 

 

4. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTA COMERCIAL 

 

Este envelope deverá conter: 

 

4.1. A Proposta Comercial, que deverá ser apresentada, OBRIGATORIAMENTE, nos moldes do 

Anexo II deste Edital; 

 

4.1.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada impressa por meios mecânicos, eletrônicos 

ou preenchida à mão de forma legível, sem rasuras e borrões, em idioma nacional - salvo quanto 

às expressões técnicas de uso corrente – datada e assinada pelo representante legal da licitante 

ou por seu procurador; 

 

4.2. A Proposta Comercial deverá consignar: 

 

4.2.1. A razão ou denominação social completa, o número de inscrição no Cadastro Nacional de 
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Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), endereço atualizado com CEP, telefone 

e e-mail da licitante; 

 

4.2.2. Especificação detalhada do objeto ofertado, em conformidade com as pormenorizações 

constantes do modelo de Proposta Comercial – Anexo II; 

 

4.2.3. Preço mensal, preço anual, valor hora, valor total para reserva (100 horas/ano) e total 

global em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, sem a inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária, conforme modelo de Proposta Comercial – Anexo II; 

 

4.2.3.1. Incluir nos preços, além do lucro, todas as despesas resultantes de tributos, frete e 

demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a 

integral execução do objeto licitado; 

 

4.2.3.2. Os preços ofertados, fixos e irreajustáveis, deverão ser apresentados com precisão de 

duas casas decimais; 

 

4.2.4. Prazo de validade da Proposta Comercial não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data designada para sua apresentação;  

 

4.2.5. Declaração expressa na Proposta Comercial, sob as penas da lei, de que os itens 

ofertados atendem a todas as especificações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital e 

normas pertinentes ao objeto licitado; 

 

4.2.6. Declaração expressa na Proposta Comercial de que os preços ofertados contemplam 

todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; 

 

4.3. É vedada a apresentação de proposta parcial, devendo a licitante contemplar todos os itens. 

 

4.4. A ausência de indicação de preço mensal, preço anual e/ou preço total global implicará a 

desclassificação da proposta. 

 

5. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

Este envelope deverá conter: 

 

5.1. PARA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou Certificado de Condição de 

Microempreendedor Individual (CCMEI) em vigor, devidamente registrado e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

b) Registro comercial, tratando-se de empresa individual; 
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c) Inscrição do Ato Constitutivo, tratando-se de sociedades civis, acompanhada de prova da 

Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;  

 

d) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir; 

 

e) A licitante ficará dispensada da apresentação dos documentos mencionados nas letras “a”, “b” 

e “c” se já apresentados na etapa de credenciamento, conforme o item 3 deste Edital. 

 

5.2. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativa 

ao domicílio ou sede da licitante, bem como ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado; 

 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, relativa a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, 

abrangendo as contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS);  

 

d) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio da 

licitante; 

 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

 

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

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou de Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa (CPDT-EN). 

 

5.2.1. PARA A REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE: 

 

a) As licitantes que se declararem microempresa ou empresa de pequeno porte serão 

submetidas às disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar nº 155, de 27 

de outubro de 2016; 

 

b) Para participar deste Pregão as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, 

ainda que a mesma apresente alguma restrição; 
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c) Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizá-los, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que a proponente for declarada vencedora da licitação, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Faculdade; 

 

d) A não regularização da documentação no prazo previsto na letra “c”, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 

8.666/93, procedendo-se à convocação das licitantes remanescentes, nos termos do artigo 4º, 

inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/2002; 

 

e) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte será exigida somente para efeito de assinatura de contrato, sendo obrigatória, 

porém, a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.2, durante a fase de habilitação, 

ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprobação.  

 

5.3. PARA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor; 

 

c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: declaração, conforme modelo (Anexo VIII), 

de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 

documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido; 

 

d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: declaração, conforme modelo (Anexo 

IX), de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir documento 

comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 

cumpridas. 

 

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL  

 

5.4.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto licitado, por meio da apresentação de, no 

mínimo, 1 (um) Atestado ou Certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

no qual conste: a) o nome da empresa que concorre no presente Pregão; b) o período 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

7 

contratual, preferencialmente; c) o valor da contratação, preferencialmente; e d) a identificação 

da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e cargo do signatário; 

 

5.4.1.1.  O Atestado ou a Certidão deverá comprovar a execução de objeto similar em 

quantidade mínima correspondente a 2 (dois) dos módulos sistêmicos listados no item 1 – Do 

Objeto, deste Edital, sendo irrelevantes as denominações apresentadas, desde que 

demonstrada a similaridade dos mesmos às respectivas funcionalidades e especificações 

técnicas contidas no Anexo I deste Edital; 

  

5.4.2. A comprovação a que se referem os subitens 5.4.1 e 5.4.1.1 poderá ser efetuada pelo 

somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões válidos quanto dispuser 

a licitante;  

 

5.4.3. O(s) Atestado(s) ou Certidão(ões) de capacidade técnica poderá(ão) ser objeto(s) de 

averiguação/diligência a critério da Faculdade para verificação de autenticidade de seu(s) 

conteúdo(s) e/ou aspectos funcionais e de desempenho; 

 

5.4.4. Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual 

diligência, inclusive a validação do contrato entre o emissor do atestado e a licitante, além de 

sua desclassificação, sujeitará a licitante às penalidades cabíveis; 

 

5.5.5. A licitante declarada vencedora deverá, até a data designada para a assinatura do 

Contrato, apresentar certificação da propriedade intelectual da solução apresentada, 

contemplando registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou na Associação 

Brasileira das Empresas de Software (ABES) ou equivalente, ou, ainda, qualquer instrumento 

jurídico válido, tudo com o propósito de se afastar o risco da violação a direitos autorais, com 

supedâneo em jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: TC-

013522.989.18.5, TC-3609.989.13-2 e outros.  

 

5.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

5.5.1. Elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante: 

 

a) Declaração de que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, 

nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo, conforme 

modelo (Anexo VI); e 

 

b) Declaração de comprometimento com a prática do trabalho decente, nos termos do Decreto 

Municipal nº 17.146, de 13 de maio de 2010, conforme modelo (Anexo VII); 

 

5.5.2. Atestado de Vistoria Técnica fornecido pela Faculdade (DOCUMENTO FACULTATIVO), 
atestando que a licitante compareceu às dependências da Faculdade onde tomou conhecimento 
de seus sistemas legados e demais condições necessárias ao cumprimento das obrigações 
objeto do certame, conforme modelo (Anexo XIII); 
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a) A empresa interessada poderá realizar vistoria técnica mediante prévio agendamento com o 
Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, pelo telefone 3927-0109, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até 1 (um) dia útil anterior à data da 
abertura dos envelopes;  
 
b) Caberá à licitante realizar o levantamento de todas as informações e de todos os dados 
necessários à execução do objeto licitado. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO E DA HABILITAÇÃO 

 

6.1. A razão ou denominação social da proponente, que constará dos envelopes ou de quaisquer 

outros documentos, deverá ser a mesma do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedada a utilização de nome “fantasia” ou nome incompleto. 

 

6.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias 

simples; 

6.2.1. Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser acompanhados dos 

originais para que a Pregoeira ou um dos membros da Equipe de Apoio possa autenticá-las em 

sessão pública.  

 

6.3. Protocolos de entrega e/ou solicitação de documentos não serão aceitos em substituição 

aos documentos exigidos por este Edital, inclusive no que se refere às certidões. 

 

6.4. Se as certidões e os demais documentos apresentados não mencionarem prazo de 

validade, a Faculdade considerará válidos os expedidos até 90 (noventa) dias antes da data 

designada para a sessão pública deste Pregão. 

 

6.5. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

6.5.1. Pretendendo a licitante que um de seus estabelecimentos, não o participante deste 

Pregão, execute o futuro pacto, deverá apresentar a documentação de ambos os 

estabelecimentos.  

 

6.6. Fica reservado à Pregoeira e Equipe de Apoio o direito de efetuar diligências em qualquer 

fase deste Pregão para verificar a autenticidade e veracidade das informações e dos 

documentos apresentados, bem como esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de informação ou documento. 

 

6.7. Acarretará a inabilitação da licitante se a falha do documento apresentado não for sanável 

na sessão pública deste Pregão.   

 

7. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

9 

7.1. No dia, horário e local indicados neste Edital, será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 

fase de credenciamento das interessadas em participar deste Pregão, ocasião em que as 

mesmas deverão entregar os documentos exigidos pelo item 3 deste Edital à Pregoeira. 

 

7.2. Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidas novas participantes e as licitantes 

credenciadas deverão entregar à Pregoeira o Envelope “A” – Proposta Comercial e Envelope “B” 

– Documentos de Habilitação. 

 

7.3. O julgamento deste Pregão dar-se-á pelo critério “menor preço global”, observadas todas as 

exigências deste Edital.  

 

7.4. Abertos os Envelopes “A”, a Pregoeira e Equipe de Apoio verificarão a conformidade das 

propostas comerciais apresentadas às condições estabelecidas neste Edital. 

 

7.5. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais: 

7.5.1. Cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados neste Edital; 

 

7.5.2. Que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 

oferecidas pelas demais licitantes; 

 

7.5.3. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; 

 

7.5.4. Que deixarem de indicar preço mensal, preço anual, valor hora, valor total para reserva 

(100 horas/ano) e total global em algarismos. 

 

7.6. Será declarada vencedora a empresa que, tendo atendido todas as exigências deste Edital, 

apresentar o menor preço global para a satisfação do objeto licitado. 

 

7.7. As propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços e serão 

selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

 

7.7.1. Seleção da proposta de menor preço global e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

 

7.7.2. Não havendo ao menos três propostas nas condições definidas no subitem anterior, serão 

selecionadas as que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. 

 

7.8. Havendo empate das propostas, todas serão admitidas, independentemente do número de 

licitantes. 

 

7.9. As autoras das propostas selecionadas serão convidadas individualmente para formular 

lances verbais e sequenciais, a partir da proposta de maior preço global, e as demais, em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por sorteio em caso de empate de preços. 
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7.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço global e ao último lance ofertado. 

 

7.11. Não serão aceitos lances iguais ou maiores ao último lance ofertado. 

 

7.12. As licitantes não poderão desistir dos lances ofertados, sujeitando-se a desistente às 

penalidades legais. 

 

7.13. Visando otimizar o andamento dos trabalhos deste Pregão, a Pregoeira, a seu critério, 

poderá estabelecer redução mínima entre os lances. 

 

7.14. A desistência em oferecer lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a 

exclusão da licitante das rodadas posteriores e sua última proposta será registrada para, ao final 

da etapa, compor a classificação definitiva. 

 

7.15. A etapa de lances será encerrada quando todas as participantes declinarem do direito de 

formular lances. 

 

7.16. Não havendo lances verbais, a Pregoeira elaborará a classificação definitiva das propostas 

apresentadas na forma escrita e verificará se as mesmas estão de acordo com as 

especificações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

 

7.17. Havendo empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas 

e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

 

7.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores até 5% (cinco por 

cento) da proposta melhor classificada; 

 

7.17.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

proposta com preço inferior àquela considerada vencedora da etapa de lances. Nesta hipótese, 

sua proposta será declarada “melhor oferta”; 

 

7.17.3. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte será 

convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos, contados da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão; 

 

7.17.4. Se os valores das propostas das microempresas e empresas de pequeno porte forem 

iguais, será realizado sorteio para que se identifique a que primeiro poderá exercer o direito de 

preferência. 

 

7.18. O exercício do direito de preferência será assegurado a todas as microempresas e 

empresas de pequeno porte cujas propostas encontrem-se dentro do percentual estabelecido no 

subitem 7.17.1. 
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7.19. O exercício do direito de preferência será observado quando a melhor oferta da etapa de 

lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7.20. Não havendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte e não 

configurada a hipótese prevista no subitem 7.18, será declarada “melhor oferta” a proposta 

originalmente vencedora da etapa de lances. 

 

7.21. Não havendo a contratação da empresa declarada vencedora por qualquer razão, a 

sessão pública será reaberta e os procedimentos licitatórios retomados, nos termos do artigo 4º, 

inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

7.22. Concluída a etapa de lances, as propostas que deixaram de ser selecionadas por não 

atenderem à regra do subitem 7.7.1 ou 7.7.2, e as selecionadas para a fase de lances, 

considerando-se para estas o último preço ofertado, serão classificadas definitivamente, na 

ordem crescente de valores. 

 

7.23. Ocorrendo a hipótese constante do subitem 7.17, ou, após todo o processamento da 

sessão pública, existindo eventual empate de propostas, a classificação definitiva dar-se-á, 

obrigatoriamente, mediante sorteio na presença das interessadas, conforme previsto nos §§ 2º e 

3º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.24. A Pregoeira poderá negociar com a autora da oferta de menor valor para obter melhor 

preço. 

 

7.25. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço 

global, decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.26. Considerada aceitável a oferta de menor preço global, em momento oportuno, a critério da 

Pregoeira, o Envelope “B” – Documentos de Habilitação da licitante classificada em primeiro 

lugar será aberto e o atendimento às condições habilitatórias será verificado.  

 

7.27. Até a decisão final da fase de habilitação, eventuais falhas, omissões ou outras 

irregularidades nos documentos entregues poderão ser sanadas na sessão pública, sendo 

vedada a apresentação de novos documentos. 

 

7.28. A averiguação será certificada pela Pregoeira, que anexará aos autos os documentos 

acessíveis por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

 

7.28.1. No momento da averiguação, a Faculdade não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações; 

 

7.28.2. Indisponíveis os meios eletrônicos de informações, não sendo apresentados os 

documentos pela licitante, a mesma será declarada inabilitada. 
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7.29. Constatando-se o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

7.30. Se a oferta de menor preço global não for aceitável ou se a licitante não atender às 

exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação de 

suas respectivas autoras na ordem de classificação, podendo negociar com as mesmas, até a 

apuração de uma licitante cuja proposta seja aceitável e que cumpra plenamente os requisitos 

habilitatórios para, ao final, ser declarada vencedora. 

 

7.31. Sendo a empresa considerada inapta à execução do objeto licitado, a Pregoeira convocará 

a segunda classificada e assim sucessivamente até que declare a licitante vencedora ou o 

fracasso deste Pregão. 

 

7.32. Da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 

 

7.33. Não havendo imediata e motivada intenção de recorrer por parte de qualquer licitante, 

incumbirá à Pregoeira adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora. 

 

7.34. A adjudicatária deste Pregão deverá apresentar em até 2 (dois) dias úteis, contados do dia 

útil imediatamente posterior à adjudicação, planilha que readeque os preços constantes da 

proposta escrita ao valor total adjudicado. 

 

7.35. A apresentação do documento mencionado no subitem 7.34 deste Edital é obrigatória, sob 

pena de convocação da licitante classificada em segundo lugar e assim sucessivamente. 

 

7.36. Na fase de julgamento a Pregoeira e Equipe de Apoio poderão promover quaisquer 

diligências que julgarem necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as 

licitantes atender às solicitações no prazo estipulado, a contar do ato convocatório. 

 

8. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão pública deste Pregão, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. 

 

8.2. Os esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na Seção de Compras e Contratos 

(SFD-109) da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situada na Rua Java nº 425, 

Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 

13h às 17h, pelo telefone (11) 3927-0209/0268 ou pelo e-mail licitacao@direitosbc.br. 

 

8.3. As respostas às consultas serão publicadas no sítio institucional www.direitosbc.br e 

remetidas ao e-mail da interessada. 
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8.4. A impugnação ao Edital deverá ser apresentada por escrito, dirigida à autoridade 

competente e protocolizada no endereço mencionado no subitem 8.2; 

 

8.4.1. A impugnação ao Edital também poderá ser apresentada por e-mail, devendo conter a 

assinatura da interessada, ficando sua validade condicionada à apresentação da via original, no 

endereço mencionado no subitem 8.2, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar 

do recebimento do arquivo eletrônico pela Faculdade, observado o prazo constante do subitem 

8.1; 

 

8.4.2. Se acolhida a impugnação ao Edital em despacho fundamentado, será designada nova 

data para a sessão pública deste Pregão. 

 

8.5. Dos atos da Pregoeira caberá recurso, a ser interposto por meio de manifestação verbal 

imediata na sessão pública, com registro em ata da síntese da intenção, abrindo-se então o 

prazo de 3 (três) dias, contados do dia subsequente em que houver expediente na Faculdade, 

para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual período, que correrá a partir do término do 

prazo da recorrente, sendo-lhes assegurado o direito de vista dos autos; 

 

8.5.1. Os memoriais e as contrarrazões deverão ser apresentados por escrito, aos cuidados da 

Pregoeira, dirigidos à autoridade competente e protocolizados no endereço mencionado no 

subitem 8.2 deste Edital; 

 

8.5.2. Os memoriais e as contrarrazões também poderão ser apresentados por e-mail, devendo 

conter a assinatura da interessada, ficando sua validade condicionada à apresentação da via 

original, no endereço mencionado no subitem 8.2, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar do recebimento do arquivo eletrônico pela Faculdade, observado o prazo 

constante do subitem 8.5; 

 

8.5.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública importará:  

 

a) na decadência do direito de interpor recurso; 

 

b) na adjudicação do objeto à licitante vencedora; e 

 

c) no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação do resultado 

do certame; 

 

8.5.4. Havendo a interposição de recurso administrativo, a Pregoeira encaminhará o processo 

devidamente instruído à autoridade competente; 

 

8.5.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação somente dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

14 

8.5.6. Decididos os recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o certame e adjudicará o objeto deste Pregão à licitante 

vencedora. 

 

8.6. As impugnações, bem como os memoriais e as contrarrazões de recursos não serão aceitos 

se estiverem em desacordo com as formas estabelecidas nos subitens 8.4, 8.4.1, 8.5, 8.5.1 e 

8.5.2, respectivamente. 

 

8.7. A decisão das impugnações, o julgamento dos recursos, o resultado final deste Pregão e os 

demais atos cuja publicação é imprescindível serão publicados no sítio institucional 

www.direitosbc.br, Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal “Notícias do Município” de São 

Bernardo do Campo e jornal de grande circulação, nos termos da legislação aplicável. 

 

9. DA PROVA DE CONCEITO 

 

9.1. Considerando que o objeto buscado pela Faculdade consiste em uma solução sistêmica 

pronta e já minimamente disponível no mercado, a licitante vencedora deverá apresentar à 

Faculdade, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, computados a partir do dia seguinte à 

sessão pública, o sistema de informática ofertado para atender o objeto deste certame. Este 

prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa fundamentada e acatada pela Faculdade. 

 

9.2. A Faculdade analisará as funcionalidades do sistema de informática, por meio do 

Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) e unidades administrativas interessadas, 

devendo, a licitante vencedora, demonstra-las mediante os seguintes critérios objetivos: 

 

9.2.1 Critério de avaliação: o critério adotado para avaliação na Prova de Conceito é o de 

atendimento total (100%) dos itens exigidos no Termo de Referência - Anexo I (excluindo-se da 

avaliação os itens desejáveis ou requisitos não sistêmicos), a serem conferidos* no ato da prova 

de conceito, através da demonstração do sistema** constatando-se ou não a existência e o 

funcionamento das funções sistêmicas** exigidas.   No sentido de afastar a subjetividade da 

avaliação, os atendimentos parciais não serão considerados, entendendo-se como itens não 

atendidos. 

 

9.2.1.1. *Conferência: será utilizado como check-list o próprio Termo de Referência - Anexo I, no 

qual cada item de função sistêmica exigida será verificado no ato da demonstração pelo 

Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5), auxiliado por equipe técnica interna, 

composta pelas áreas de utilização do sistema, recebendo como resposta “SIM” ou “NÃO” na 

coluna de ATENDIMENTO e uma observação, quando pertinente, na coluna OBSERVAÇÕES. 

 

9.2.1.2. **Demonstração do sistema: não serão aceitas apresentações em telas estáticas ou 

impressas em slides. A apresentação deverá ser realizada obrigatoriamente através da 

navegação no sistema ofertado, projetado em espaço disponibilizado pela Faculdade, rodando 

conectado a um banco de dados real, populado pela licitante vencedora, com dados de testes, 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

15 

simulando uma operação comum e natural do sistema ofertado, através de perfil de usuário 

correspondente ao usuário da função exigida. 

 

9.2.1.3. ***Função sistêmica: toda e qualquer funcionalidade sistêmica que possa ser 

demonstrada através da navegação no sistema, encontrando-se a função (ou prova de seu 

resultado) em tela específica da aplicação ou banco de dados correspondente. Serão excluídos 

da Prova de Conceito os requisitos externos ao sistema, tais como: suporte técnico, integrações 

existentes com sistemas legados (exigidas apenas na fase de implantação), gerenciamento da 

implantação, conversão de dados e capacitação).    
 

9.3. Com base nos critérios objetivos de avaliação citados no subitem 9.2.1 e conceituados nos 

subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.1.3, serão analisadas as funcionalidades do sistema de 

informática, pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, com apoio 

das unidades administrativas interessadas, através da demonstração do sistema ofertado,  com 

foco na avaliação dos seguintes itens, contidos no Termo de Referência (Anexo I): 

  

I. Conferência do atendimento ou não dos subitens do Item 2 - REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

E OUTRAS EXIGÊNCIAS, que sejam representados por função sistêmica existente no sistema 

analisado, excluindo-se apenas da prova de conceito, portanto, subitens como: suporte técnico, 

integrações com sistemas legados, gerenciamento de implantação, conversão de dados, 

capacitação inicial, horas técnicas, ou seja, itens não sistêmicos;    

 

II. Conferência do atendimento ou não dos subitens 3.1 ao 3.1.1.28.4; 

 

III. Conferência do atendimento ou não dos subitens 4 ao  4.1.14.F; 

 

IV. Conferência do atendimento ou não dos subitens 5 ao 5.1.36.C; 

 

V. Conferência do atendimento ou não dos subitens 6 ao 6.1.47.E; 

 

VI. Conferência do atendimento ou não dos subitens 7 ao 7.1.14.U; 

 

VII. Conferência do atendimento ou não dos subitens 8 ao 8.1.10.B; e  

 

VIII. Conferência do atendimento ou não dos subitens 9 ao 9.1.24.L. 

 

9.4. Todas as exigências que não fazem parte de funções sistêmicas, ou fazem parte dos itens 

desejáveis (igualmente excluídos, portanto, da Prova de Conceito) continuam fazendo parte 

obrigatória do objeto contratual e deverão ser entregues durante a fase de implantação ou em 

momento oportuno do Contrato, quando requisitados (ex. suporte técnico, treinamentos avulsos). 
 

9.5. A prova de conceito deverá ser realizada através dos equipamentos da própria licitante 
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vencedora, na ordem dos itens que integram o Termo de Referência (Anexo I), no prazo de até 4 

(quatro) horas, o qual poderá ser prorrogado caso haja necessidade justificada, sendo que, se 

exigível, a Faculdade disponibilizará acesso à internet. 

 

9.6. Ao final da prova de conceito, o Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da 

Faculdade, com apoio das unidades administrativas interessadas, aprovará ou não o sistema 

ofertado, e, em caso de reprovação, especificará os critérios objetivos que não foram atendidos, 

mediante fundamentação da unidade administrativa usuária. 

 

9.7. Em caso de reprovação, a licitante não será contratada, situação em que a segunda 

colocada será convocada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proponente que atenda 

todos os requisitos deste Edital e do Termo de Referência (Anexo I). 

 

9.8. Caso a demonstração não possa ser finalizada no mesmo dia, poderá ser dada continuidade no 

dia seguinte, lavrando-se as ocorrências até o momento da paralisação. 

 

9.9. Verificado o integral atendimento das especificações do objeto licitado, e acatada a prova de 

conceito, a licitante adjudicatária será contratada. 

 

10. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

10.1. Após a Prova de Conceito, e em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para a 

assinatura do Contrato, a licitante vencedora prestará garantia correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor do Contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 56, 

incisos I a III, da Lei Federal nº 8.666/93, cuja validade deverá abranger todo o período de 

vigência do Contrato; 

 

10.2. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo concernente ao último mês de vigência contratual, e, quando em 

pecúnia, atualizada monetariamente. 

 

10.3. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, o valor será devolvido, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, a contar do dia subsequente à data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo concernente ao último mês de vigência contratual, devidamente corrigido pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor 

nos últimos 12 (doze) meses;  

 

10.4. Tratando-se de títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN), e seus valores econômicos serão avaliados pela Seção de Finanças (SFD-102) 

da Faculdade;  

 

10.5. Tratando-se de fiança bancária ou seguro-garantia, ficará sujeita à prévia aprovação pela 

Seção de Finanças (SFD-102) da Faculdade, quanto aos limites de Exposição por Cliente, em 
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conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 

 

10.6. Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de forma a 

abranger o período integral de vigência do Contrato, e ser complementada, se houver reajuste 

de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de rescisão e 

aplicação de sanção administrativa. 

 

10.7. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% (dez por 

cento) do valor adjudicado. 

 

10.7.1. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o 

caso, na forma do subitem 10.6, sujeitará a Contratada ao pagamento da multa de 10% (dez por 

cento) do valor contratado. 

 

10.8. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 

indenização de terceiros, a Contratada será notificada por ofício ou e-mail, estando obrigada a 

repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, 

contadas do recebimento da referida notificação.   

 

10.9. À Faculdade cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 

devida pela Contratada.   

 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

 

11.1. DA ASSINATURA 

 

11.1.1. Se, por ocasião da assinatura do Contrato, qualquer documento de regularidade fiscal e 

trabalhista da adjudicatária estiver com prazos de validade vencidos, a Faculdade verificará a 

situação por meio eletrônico hábil, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 

os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada; 

 

11.1.2. Não sendo possível atualizar qualquer documento de regularidade fiscal e trabalhista por 

meio eletrônico hábil, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, 

com prazos de validade de vigência, sob pena da contratação não se realizar;  

 

11.1.3. A licitante vencedora deverá comparecer à Faculdade para a assinatura do Contrato no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis e das previstas neste Edital; 

 

11.1.4. Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão 

pública deste Pregão com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária: 
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a) Se recusar a assinar o Contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ou 

não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 

 

b) No caso de microempresa e/ou empresa de pequeno porte declarada vencedora com 

irregularidade fiscal nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar nº 

155, de 27 de outubro de 2016, deixar de apresentar a documentação de regularidade fiscal e 

trabalhista para fins de assinatura do contrato; 

 

11.1.4.1. A nova sessão pública será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso; 

 

11.1.4.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, Jornal “Notícias do Município” de São Bernardo do Campo, jornal de grande circulação e 

divulgação no endereço eletrônico www.direitosbc.br; 

 

11.1.4.3. Na sessão pública, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à 

fase de negociação. 

 

11.2. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

11.2.1. O Contrato será regulado pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-

se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 

pertinentes;  

 

11.2.2. Este Edital, inclusive seus anexos, e a proposta comercial da licitante integrarão o 

Contrato a ser firmado com a licitante vencedora;  

 

11.2.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado; 

 

11.2.4. O Contrato (Anexo III) vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado a critério exclusivo da Faculdade, mediante Termo Aditivo, nas hipóteses legais 

autorizadoras; 

 

11.2.4.1. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, mediante 

requerimento expresso da Contratada, os preços originalmente pactuados poderão ser 

reajustados monetariamente, adotando-se como indexador a variação registrada pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou 

pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for 

menor nos últimos 12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da 

obrigação e a data do efetivo pagamento. 
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11.2.5. A Contratada não poderá transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e 

obrigações decorrentes deste Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou 

incorporação da empresa, desde que haja consentimento formal da Faculdade.  

 

11.2.5.1. A Faculdade não reconhecerá qualquer vínculo com empresa subcontratada, de modo 

que, qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou 

jurídica, que decorra do cumprimento do objeto licitado, será mantido exclusivamente com a 

Contratada, que responderá pela subcontratada, por seu pessoal técnico e operacional e, 

também, por prejuízos e danos eventualmente por esta causados. 

 

11.3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 

11.3.1. A fiscalização da execução do Contrato e a comunicação de falhas ou irregularidades 

incumbirão ao Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade. 

 

11.4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.4.1. Aplicam-se ao presente Edital e à consequente contratação as sanções estipuladas na 

Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93.  

 

11.4.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal 

nº 8.666/93, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, a 

Contratada, quando: 

 

a) inexecutar total ou parcialmente o Contrato; 

 

b) apresentar documentação falsa; 

 

c) comportar-se de modo inidôneo; 

 

d) cometer fraude fiscal; 

 

e) descumprir quaisquer das obrigações avençadas. 

 

11.4.3. Se a Contratada cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

 

b) multa: 

 

b.1) moratória de até 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor total do Contrato, até o limite de 10 (dez) dias; 
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b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 

que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 

 

b.3) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 

inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 

que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 

 

11.4.3.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou 

retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 

compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 

 

11.4.3.2. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% (dez por 

cento) do valor adjudicado. 

 

11.4.3.3. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o 

caso, na forma do subitem 10.6, sujeitará a Contratada ao pagamento da multa de 10% (dez por 

cento) do valor contratado. 

 

11.4.4. Tratando-se de inexecução parcial, a Faculdade poderá autorizar ou não a continuidade 

do ajuste. 

 

11.4.5. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente inexecutado se o atraso for superior a 

10 (dez) dias úteis, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 

 

11.4.6. A Contratada também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e impedimento 

de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação aplicável. 

 

11.4.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.4.8. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Faculdade, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

11.4.9. Os valores relativos às multas aplicadas, concernentes aos subitens 11.4.3 e 11.4.3.3, 

serão descontados da garantia, quando esta for prestada em dinheiro; na falta desta, de 

eventuais créditos pertencentes à adjudicatária; e, na falta ou insuficiência destes, serão 

cobrados por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do 

despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla 

defesa. 
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11.4.10. Os valores relativos às multas aplicadas, referentes aos subitens 11.4.3.1 e 11.4.3.2, 

serão cobrados por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do 

despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

11.4.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Faculdade inadimplidos, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

 

11.4.12. As sanções aqui previstas, incluindo as multas, são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

11.4.13. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 

responsabilização civil e criminal da Contratada pela inexecução total ou parcial do objeto ou 

pela inadimplência.  

 

11.4.14. A aplicação das penalidades não impede a Faculdade de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela Contratada. 

 

11.4.15. No caso de a Contratada encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 

demais cominações legais.  

 

11.4.16. Encontrando-se a Contratada em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo 

da aplicação das demais cominações legais. 

 

12.  DO RECEBIMENTO 

 

12.1. Os objetos contratuais serão recebidos pelo Coordenador de Tecnologia da Informação 

(GFD-1.5) da Faculdade, da seguinte forma: 

 

12.1.1. Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo X) 

após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica ou documento equivalente e após a manifestação 

das unidades administrativas usuárias a respeito da funcionalidade e regularidade dos módulos 

sistêmicos e dos serviços prestados no período, para posterior inspeção técnica, conferindo se 

todos os itens contemplados pelo objeto contratual atenderam às especificações detalhadas no 

Anexo I – Termo de Referência deste Edital; 

 

12.1.1.1. A verificação referida no subitem anterior, para fins de recebimento definitivo, deverá 

ser efetuada em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, computados após a emissão do Termo 

de Recebimento Provisório (Anexo X) excluído o dia da própria emissão; 

 

12.1.1.2. Os módulos, serviços ou qualquer item que apresentarem irregularidade, 

incongruência, deficiência ou incompatibilidade com os dados/necessidades da Faculdade, falha 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

22 

e/ou defeito de qualquer natureza ou estiverem em desacordo com as especificações do Anexo I 

deste Edital, deverão ser corrigidos pela Contratada, mantido o preço inicialmente ofertado, no 

prazo fixado pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, contados 

do recebimento do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XI) que será 

enviado por e-mail ou ofício, excluído o dia do próprio recebimento; 

 

12.1.1.3. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade recusará os 

módulos, serviços ou qualquer item que, após a inspeção técnica, não apresentarem 

conformidade com as especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do 

Anexo I – Termo de Referência, ou, ainda, quando ostentarem incongruência, deficiência ou 

incompatibilidade com os dados/necessidades da Faculdade, irregularidade, falha e/ou defeito 

de qualquer natureza, quando a Contratada se recusar a corrigi-los no prazo determinado na 

forma do subitem 12.1.1.2 deste Edital. 

 

12.1.1.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas para efetivo atendimento do 

objeto licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, inclusive as decorrentes da correção dos módulos, serviços ou de qualquer item 

recusados por não atenderem ao Edital, ao Contrato e/ou à Proposta Comercial ou por 

apresentarem irregularidade, falha ou defeito; 

 

12.1.1.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 

protocolizados junto ao Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, 

antes do vencimento do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem 

submetidos à apreciação da Faculdade;  

 

12.1.1.6. Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, irregularidade ou 

defeito dos módulos, serviços ou de qualquer item no prazo assinalado, computada a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao término do prazo. 

 

12.1.2. Definitivamente: quando, após a verificação dos módulos, itens e serviços prestados, 

constatar-se que estão em consonância com as especificações exigidas neste Edital, 

notadamente no Termo de Referência (Anexo I), no Contrato e na Proposta Comercial, e, na 

hipótese prevista no subitem 12.1.1.2, tiverem sido sanadas todas as irregularidades, 

incompatibilidades, deficiências, incongruências, falhas ou defeitos constantes do Termo 

Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XI), o Coordenador de Tecnologia da 

Informação (GFD-1.5) da Faculdade emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII) e 

atestará a nota fiscal, na forma do subitem 13, encaminhando-a para apreciação e pagamento. 

 

12.1.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII) será enviado à Contratada por e-mail 

ou ofício no mesmo dia de sua emissão. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

13.1. Os pagamentos somente serão efetuados após o recebimento definitivo dos módulos, itens 
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e serviços prestados no mês, na forma do subitem 12.1.2 deste Edital, estando condicionados: 

 

a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei; e 

 

b) à atestação do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, após a 

manifestação das unidades administrativas usuárias a respeito da funcionalidade e regularidade 

dos módulos sistêmicos e dos serviços prestados no período. 

 

13.2. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte à 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII), certificando que, além de os módulos, 

itens e serviços terem sido realizados em conformidade com este Edital, notadamente com o 

Termo de Referência (Anexo I),  com o Contrato e com a Proposta Comercial, o documento 

fiscal se encontra de acordo com os valores e condições contratados. 

13.3. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir da 

atestação emitida pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade. 

 

13.4. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para 

pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 

 

13.5. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 de 

julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças da 

Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 

 

13.6. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias 

úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 

Contratada implicará a imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 

subitem, independentemente de notificação.  

 

13.7. O pagamento eventualmente efetuado com atraso, por responsabilidade exclusiva da 

Faculdade, terá seu valor atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 

(doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do 

efetivo pagamento. 

 

13.8. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 

Contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Faculdade. 

 

13.9. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 

declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, se o 

administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 

processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.  
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13.10. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 

demais comprovantes indispensáveis para a realização dos pagamentos, deverá apresentar 

atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial.  

 

13.11. O descumprimento das regras contidas nos subitens 13.9 e 13.10 assegurará à 

Faculdade o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. A Pregoeira e Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente 

formais, desde que não infrinjam o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

14.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração e respeitem a igualdade de oportunidades entre as licitantes.  

 

14.3. Os casos omissos serão solucionados pela Pregoeira.  

 

14.4. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 

desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras, permanecerão sob custódia da 

Seção de Compras e Contratos (SFD-109) da Faculdade, até que expire o prazo de validade das 

propostas. 

 

14.5. Decorrido o prazo estabelecido no subitem 14.4, as licitantes deverão, mediante 

requerimento próprio, retirar os respectivos envelopes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

após o qual serão inutilizados. 

 

14.6. Integram este Edital os Anexos de I a XIII. 

 

São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

solução de Tecnologia da Informação, visando à prestação de serviços de modernização e 

gestão pública, mediante cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública que 

conglomere os seguintes módulos sistêmicos: a) sistema de orçamento-programa, execução 

orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; b) sistema de compras, licitações, gestão de 

contratos e pregão; c) sistema de almoxarifado; d) sistema de patrimônio; e) sistema de controle 

interno; f) sistema de transparência; e g) sistema de faturamento educacional, para a Faculdade 

de Direito de São Bernardo do Campo, conforme especificações do presente Termo.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Os módulos, serviços e demais itens licitados são necessários para atendimento das exigências 

sistêmicas de diversas unidades administrativas da Faculdade, especialmente das áreas de 

Finanças, Contabilidade, Compras, Almoxarifado e Patrimônio da Faculdade. Tal cenário requer 

solução informatizada, de grande porte, integrada entre seus módulos e com sistemas legados. 

Trata-se de um serviço contínuo de suma importância à Instituição, vital para o atendimento de 

nossos serviços prestados ao aluno, contemplando suporte contínuo, atualização, treinamento 

de forma a comportar o número de exigências das áreas. Além disto, a contratação deste tipo de 

prestação de serviço garante a Faculdade à manutenção contínua e adequada (tanto técnica, 

quanto legal) da solução por profissionais especializados nas áreas de orçamento, programa, 

execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, compras públicas, licitações e 

pregões. 

 

3. AVALIAÇÃO DE CUSTO 

 

Por meio de pesquisa de mercado, apurou-se o valor médio de R$ 286.505,00 (duzentos e 

oitenta e seis mil, quinhentos e cinco reais), dividido em:  

 

a) para implantação do sistema integrado de gestão pública, contemplando a instalação dos 

sistemas, conversão e migração dos dados, re-desenvolvimento de todas as integrações 

existentes com sistemas legados, desenvolvimento de todas as funções sistêmicas descritas 

como desejáveis, teste e capacitação inicial do pessoal: R$ 13.851,67 (treze mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos) – parcela única; 

 

b) para os módulos sistêmicos: R$ 254.820,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e 

vinte reais) anual, divido em: 

 

b.1) para o Módulo de Sistema de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade 
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Pública e Tesouraria: R$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais) anual; 

 

b.2) para o Módulo de Sistema de Compras, Licitações, Gestão de Contratos e Pregão: R$ 

27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais) anual; 

 

b.3) para o Módulo de Sistema de Almoxarifado: R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos 

reais) anual; 

 

b.4) para o Módulo de Sistema de Patrimônio: R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos 

reais) anual; 

 

b.5) para o Módulo de Sistema de Controle Interno: R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) 

anual; 

 

b.6) para o Módulo de Sistema de Transparência: R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos 

reais) anual; 

 

b.7) para o Módulo de Sistema de Faturamento Educacional: R$ 88.220,00 (oitenta e oito mil, 

duzentos e vinte reais) anual. 

 

c) para horas técnicas: R$ 17.833,33 (dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três 

centavos) para 100h.   

 

4. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 28.80.12.122.0016.2009.3.3.90.40.00. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES  

 

  RELAÇÃO DE ITENS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM 1 PROVA DE CONCEITO 

ITEM 2 REQUISITOS TECNOLÓGICOS E OUTRAS EXIGÊNCIAS 

ITEM 3 
SISTEMA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

ITEM 4 SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, GESTÃO DE CONTRATOS E PREGÃO 

ITEM 5 SISTEMA DE ALMOXARIFADO 

ITEM 6 SISTEMA DE PATRIMÔNIO 

ITEM 7 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

ITEM 8 SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA 

ITEM 9 SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL 

ITEM 10 PLANILHA PADRÃO ORÇAMENTO 

 

  ITEM 1 - PROVA DE CONCEITO – PARA A LICITANTE VENCEDORA 

ITEM DESCRIÇÃO 

Considerando que o objeto buscado pela Faculdade consiste em uma solução sistêmica pronta e já 
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minimamente disponível no mercado, a licitante vencedora deverá apresentar à Faculdade, no prazo 
máximo de até 02 (dois) dias úteis, computados a partir do dia seguinte à sessão pública, o sistema de 
informática ofertado para atender o objeto deste certame. Este prazo poderá ser prorrogado mediante 

justificativa fundamentada e acatada pela Faculdade. 

1.1 

I. A Faculdade analisará as funcionalidades do sistema de informática, por meio do 

Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) e unidades administrativas 

interessadas, devendo, a licitante vencedora, demonstrá-las mediante os seguintes critérios 

objetivos: 

 

a) Critério de avaliação: o critério adotado para avaliação na Prova de Conceito é o de 

atendimento total (100%) dos itens exigidos no Termo de Referência - Anexo I (excluindo-se 

da avaliação os itens desejáveis ou requisitos não sistêmicos), a serem conferidos* no ato da 

prova de conceito, através da demonstração do sistema** constatando-se ou não a existência 

e o funcionamento das funções sistêmicas** exigidas.   No sentido de afastar a subjetividade 

da avaliação, os atendimentos parciais não serão considerados, entendendo-se como itens 

não atendidos. 

 

b) *Conferência: será utilizado como check-list o próprio Termo de Referência - Anexo I, onde 

cada item de função sistêmica exigida será verificado no ato da demonstração pelo 

Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5), auxiliado por equipe técnica interna, 

composta pelas áreas de utilização do sistema, recebendo como resposta “SIM” ou “NÃO” na 

coluna de ATENDIMENTO (a ser inserida no check list) e uma observação, quando pertinente, 

na coluna OBSERVAÇÕES (a ser inserida no check list). 

 

c) **Demonstração do sistema: não serão aceitas apresentações em telas estáticas ou 

impressas em slides. A apresentação deverá ser realizada obrigatoriamente através da 

navegação no sistema ofertado, projetado em espaço disponibilizado pela Faculdade, rodando 

conectado a um banco de dados real, populado pela licitante vencedora, com dados de testes, 

simulando uma operação comum e natural do sistema ofertado, através de perfil de usuário 

correspondente ao usuário da função exigida. 

 

d) ***Função sistêmica: toda e qualquer funcionalidade sistêmica que possa ser demonstrada 

através da navegação no sistema, encontrando-se a função (ou prova de seu resultado) em 

tela específica da aplicação ou banco de dados correspondente. Serão excluídos da Prova de 

Conceito os requisitos externos ao sistema, tais como: suporte técnico, integrações existentes 

com sistemas legados (exigidas apenas na fase de implantação), gerenciamento da 

implantação, conversão de dados e capacitação).    
 

II. Com base nos critérios objetivos de avaliação citados na letra “a” e conceituados nas letras 

“b”, “c” e “d”, serão analisadas as funcionalidades do sistema de informática, 

pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, com apoio das 

unidades administrativas interessadas, através da demonstração do sistema ofertado,  com 

foco na avaliação dos seguintes itens, contidos no Termo de Referência (Anexo I): 
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 1. Conferência do atendimento ou não dos subitens do Item 2 - REQUISITOS 

TECNOLÓGICOS E OUTRAS EXIGÊNCIAS, que sejam representados por função 

sistêmica existente no sistema analisado, excluindo-se apenas da Prova de Conceito, 

portanto, subitens como: suporte técnico, integrações com sistemas legados, gerenciamento 

de implantação, conversão de dados, capacitação inicial, horas técnicas, ou seja, itens não 

sistêmicos;    

 

2. Conferência do atendimento ou não dos subitens 3.1 ao 3.1.1.28.4; 

 

3. Conferência do atendimento ou não dos subitens 4 ao  4.1.14.F; 

 

4. Conferência do atendimento ou não dos subitens 5 ao 5.1.36.C; 

 

5. Conferência do atendimento ou não dos subitens 6 ao 6.1.47.E; 

 

6. Conferência do atendimento ou não dos subitens 7 ao 7.1.14.U; 

 

7. Conferência do atendimento ou não dos subitens 8 ao 8.1.10.B; e  

 

8. Conferência do atendimento ou não dos subitens 9 ao 9.1.24.L. 

 

III. Todas as exigências que não fazem parte de funções sistêmicas, ou fazem parte dos itens 

desejáveis (igualmente excluídos, portanto, da Prova de Conceito), continuam fazendo parte 

obrigatória do objeto contratual e deverão ser entregues durante a fase de implantação ou em 

momento oportuno do Contrato, quando requisitados (ex. suporte técnico, treinamentos 

avulsos). 

1.2 

Os itens descritos como “DESEJÁVEIS” NÃO PRECISARÃO SER APRESENTADOS NA 
PROVA DE CONCEITO; entretanto, deverão estar relacionados no planejamento de 
implantação como itens a serem desenvolvidos dentro do prazo de implantação, com a 
mesma relação de responsáveis para acompanhamento. As funcionalidades especificadas 
neste termo como “DESEJÁVEIS” e os demais requisitos também deverão ser atendidos pela 
contratada, que terá até o final do prazo de conversão, implantação e capacitação para 
concluir e disponibilizar aquilo que consta no presente Anexo, mas não tiver sido objeto da 
demonstração. 

1.3 

As demonstrações serão sucessivas, observando-se a mesma ordem em que se encontram 
neste Anexo, devendo ser feitas em equipamentos da própria licitante vencedora, inclusive 
periféricos. Caso necessário, a Administração disponibilizará acesso à internet. Se necessário, 
a Faculdade poderá disponibilizar os equipamentos, inclusive periféricos. 

1.4 

A apresentação do sistema deverá ser feita pela licitante vencedora no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, computados a partir do dia seguinte à sessão pública, com duração de até 04 
(quatro) horas. Estes prazos poderão ser prorrogados caso haja necessidade justificada pela 
licitante vencedora e acatada pela Faculdade. O procedimento será acompanhado pelo 
Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, com apoio das unidades 
administrativas interessadas. 

1.5 
Terminada a demonstração do sistema, o Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-
1.5) da Faculdade, com apoio das unidades administrativas interessadas, irá se manifestar 
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pela sua aprovação ou reprovação, sendo que, nesse último caso, deverá especificar os 
critérios objetivos que não foram atendidos, mediante fundamentação exarada pela unidade 
administrativa usuária. Da Prova de Conceito será elaborado um relatório, que será 
publicizado. 

1.6 
Caso as demonstrações não possam ser finalizadas no mesmo dia, poderá ser dada 
continuidade no dia seguinte, lavrando-se as ocorrências até o momento da paralisação. 

1.7 

Se a licitante vencedora deixar de contemplar algum item exigido para a demonstração do 
sistema, não será contratada, situação em que a segunda colocada será convocada, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proponente que atenda todos os pré-requisitos do 
Edital e deste Anexo. 

1.8 
Verificado o atendimento dos critérios objetivos ora estabelecidos, a demonstração da prova 
de conceito será aprovada e a licitante vencedora será contratada. 

 

ITEM 2 - REQUISITOS TECNOLÓGICOS E OUTRAS EXIGÊNCIAS 

ITEM DESCRIÇÃO 

INPI: Com a intenção de certificar a propriedade intelectual da solução apresentada, a licitante 
vencedora deverá apresentar, até a data designada para a assinatura do Contrato, certificação da 
propriedade intelectual da solução apresentada, contemplando registro no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), ou na Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) ou 
equivalente, ou, ainda, qualquer instrumento jurídico válido com o propósito de se afastar o risco da 
violação a direitos autorais, conforme jurisprudência do TCESP: Processos TC-040775/026/11, TC-
013522.989.18.5, TC-3609.989.13-2 e outros.  

2.1 DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS DO SISTEMA 

a. O sistema deverá ter interface gráfica com o usuário, não sendo permitidas interfaces 
baseadas em modo texto. 

b. O sistema deverá ser multiusuário, sem limite para usuários a serem cadastrados. 

c. Utilizar o protocolo TCP/IP versão 4 e superior como meio de comunicação na rede. 

d. Esta Administração se prontifica a criar um ambiente operacional adequado e de acordo com 
a especificação da CONTRATADA 

e. Os sistemas e banco de dados deverão ficar hospedados nos servidores desta 
Administração, em ambiente de virtualização Vmware, cabendo a mesma a posse das senhas 
de Administradores, sendo de responsabilidade desta Administração a guarda das 
informações, execução de rotinas de backup em fitas e também a manutenção dos 
computadores, servidores e todo ambiente de rede. 

f. Permitir sua execução em Sistema Operacional Windows 7 e superior nas estações de 
trabalho e Windows 2008 e superior nos servidores. 

g. Possuir arquitetura cliente-servidor sem limites de usuários simultâneos. Esta exigência 
também aplica-se aos módulos cuja plataforma WEB for requerida.  

h. A linguagem de interface a ser apresentada no sistema deverá ser o Português do Brasil. 

i. Deverá possuir ferramenta própria de backup com compactação e nomenclatura do arquivo 
baseada na data e hora de sua geração, facilitando a organização de vários arquivos de 
backup. 

j. O backup feito pelo sistema não poderá ser restaurado diretamente no SGBD (Sistema 
Gerenciador de banco de dados), a restauração deverá ser feita somente pelo próprio 
sistema, garantindo a segurança da informação caso alguém não autorizado tenha acesso ao 
arquivo.  

k. Possuir ferramentas que permitam atualizar os sistemas presentes no servidor de aplicações 
e estações de trabalho. 

l. Possuir ferramenta que permita atualizar o servidor de aplicações a partir do site ou 
plataforma de atualização da contratada. 

m. Possuir recurso de informar usuário/senha com permissões de administrador das estações de 
trabalho para ser usado pelo sistema quando necessário. 
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n. Possibilitar a geração de todos os relatórios em impressoras a laser, jato de tinta instalada 
localmente ou em rede e em tela. 

o. Qualquer conexão da ferramenta de atualização com o site da contratada deverá ser feita 
com segurança através do protocolo HTTPS.  

p. Possuir recursos para salvar os relatórios nos formatos XLS ou DOC ou PDF quando 
pertinente. 

q. Os principais relatórios deverão ter a possibilidade de adicionar campo de assinatura do 
responsável. 

r. Os relatórios deverão ser pré-formatados e constar no menu do sistema, sendo dispensada a 
necessidade de uso de gerador de relatórios para elaborá-los. 

s. Deverá ter a opção de associar previamente pelo administrador o brasão a ser utilizado nos 
relatórios. 

t. Sempre que houver alteração de legislação referente a normas e portarias do Egrégio TCE-
SP, LRF, Legislação trabalhista, Legislação das licitações, alteração do AUDESP e demais 
legislações que refletem na boa forma de execução do objeto, deverá ser customizado sem 
qualquer ônus. 

2.2 REQUISITOS DE SEGURANÇA 

a. O acesso ao sistema só poderá ser feito mediante a validação de usuário e senha no mesmo. 

b. Ao cadastrar um usuário deverá ser possível definir suas permissões com a possibilidade de 
liberar uma função ou menu como somente leitura ou gravação. 

c. Na criação do usuário, o sistema deverá ter como opção a possibilidade de gerar chave de 
segurança para o usuário e para o administrador do sistema. 

d. Os Códigos chave de segurança deverão ser enviados para o e-mail cadastrado do usuário e 
para o e-mail do administrador do sistema. 

e. Os usuários deverão poder trocar sua senha sem a necessidade de acionar o departamento 
de tecnologia.  

f. Caso houver como componentes dos sistemas arquivos executáveis, Dlls e OCX os mesmos 
deverão ser assinados digitalmente pela CONTRATADA.  

g Deverá possui interface para gerenciamento de contas de usuário (alteração de senha e 
dados de acesso complementares, incluindo permissões) 

2.3 REQUISITOS DE BANCO DE DADOS (SGBD). 

a. Visando manter a padronização da infraestrutura de banco de dados hoje existente na 
Faculdade, o sistema deverá ser compatível e trabalhar com Microsoft SQL Server 2008 e 
suas versões superiores, sendo o licenciamento deste o banco de dados de responsabilidade 
Faculdade).  
Deverá utilizar uma base de dados única ou integrada, relacional, padrão SQL para todos os 
sistemas. 

b O sistema deverá possuir forma de realizar cópia de segurança (Backup) completa do banco 
de dados do sistema; 

c Deverá possuir forma de restauração completa da cópia de segurança. 

d Todo o conteúdo migrado, gerado, armazenado no(s) banco(s) de dado(s) dos sistemas 
disponibilizados pela contratada, serão de TOTAL PROPRIEDADE da Faculdade, cabendo a 
esta Administração a expressa autorização para envio de cópias de backup de bases para 
efeito de reprodução e manutenção de ambiente na contratada.  

2.4 SUPORTE TÉCNICO 

a. A contratada deverá prestar suporte técnico de segunda à sexta-feira, minimamente das 
08:00 às 17:00 horas, por telefone, e-mail ou conexão remota. 

b. A ferramenta de conexão remota deverá ser gratuita para a Faculdade além de ser executada 
sem a necessidade de se fazer a instalação e ainda passará por aprovação da equipe de 
redes interna da Faculdade, devendo ser substituída caso necessário.  
A ferramenta de conexão deverá possuir criptografia em sua conexão além de sempre indicar 
ao usuário que alguém está conectado em seu computador. 
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Seu uso diário deverá respeitar as normas de segurança da Faculdade, incluindo o pedido de 
liberação de acesso junto à área de redes a cada conexão, de modo que a Faculdade tenha 
controle das conexões realizadas. 

c. A contratada deverá ter condições de atribuir numero de ticket para cada abertura de 
chamado realizado pela Faculdade; 

d. A contratada deverá possuir sistema de abertura de chamados on-line, com possibilidade de 
registro de número de abertura por chamado (tickets) OU, caso não o tenha, fica a contratada 
obrigada a utilizar o sistema de abertura de chamados da Faculdade, onde deverá alimentar o 
histórico de cada atendimento realizado, informando: responsável pelo atendimento, previsão 
de prazo para solução e devido histórico de intervenções no chamado aberto, até seu 
encerramento. 

e. Qualquer atendimento de suporte técnico (dentro do horário comercial) realizado para sanar 
problemas associados aos sistemas instalados deverá ser gratuito, contemplado no valor 
mensal pago.  
Caso seja detectado pela contratada que a solicitação de suporte não se refere ao suporte da 
aplicação, mas sim a uma deficiência em relação ao conhecimento técnico do solicitante em 
relação a sua própria área técnica de atuação, fica a contratada obrigada a comunicar esta 
situação ao Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, para estudo 
e deliberação de pagamento referente ao auxílio técnico fora do suporte (pago somente se 
utilizado, mediante a aprovação de orçamento apresentado e cronograma). 

f. Chamados abertos em virtude de manutenção corretiva deverão ser solucionados no prazo 
máximo de 48 horas, exceto se a empresa contratada não houver contribuído para a falha ou 
em virtude de evento de força maior; 
A manutenção legal deverá ocorrer em tempo hábil, devendo o sistema estar apto 
atendimento das novas rotinas normativas em, no máximo, 72 horas anteriores ao 
cumprimento da respectiva norma. 

g. Em havendo o versionamento dos sistema, ou de seus módulos (sejam em funcionalidades 
básicas ou até mesmo o versionamento para plataforma WEB) fica a Faculdade mediante a 
vigência do contrato de suporte, automaticamente autorizada a solicitar tal migração de 
versão sem ônus adicionais. 

2.5 AMBIENTE WEB 

a. Os módulos WEB deverão ser hospedados nos servidores desta Faculdade, sendo de sua 
responsabilidade a publicação externa e geração dos links de acesso para publicação no site 
da Faculdade. 

b. Deverá ser instalado no IIS (Internet Information Server) versão 7 ou superior. 

c. Deverão ser compatíveis com os principais navegadores do mercado, Internet Explorer, 
Firefox e Chrome em suas versões mais recentes. 

2.6 DAS INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS 

a. ATENÇÃO: 
A EMPRESA VENCEDORA FICA OBRIGADA A REESCREVER E IMPLANTAR TODAS AS 

INTEGRAÇÕES EXISTENTES NO ATUAL SISTEMA UTILIZADO 
 COM OS SISTEMAS LEGADOS (VIDE TABELA ABAIXO) DE FORMA A PRESERVAR O 

COMPORTAMENTO DAS INTEGRAÇÕES 
POR PARTE DOS SISTEMAS LEGADOS. 

ALÉM DISSO, O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A CRIAÇÃO DE NOVAS INTEGRAÇÕES 
ATRAVÉS DE (MINIMAMENTE)  

VIEWS, REQUISIÇÕES HTTPGET E HTTPPOST, JSON, ETC. 

b. O sistema deverá integrar com o atual sistema acadêmico, e outros sistemas legados, de 
forma, que permita a consulta da situação financeira e acadêmica dos alunos e possibilite a 
geração de boletos, de acordo com esta situação acadêmica, seguindo um range de 
matrículas e tipo de cursos e disciplinas, conforme detalhes informados a seguir. 

c. Eventuais mudanças em qualquer integração existente deverão ser efetuadas e mantidas 
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pela empresa vencedora. 

d. SISTEMAS LEGADOS COM INTEGRAÇÕES EXISTENTES: 
- Sistema de inscrições de eventos e palestras; 
- Prorrogação de prazo para rematrícula; 
- Solicitação de Atestados ou Certidões; 
- Transferência de Período ou Turma; 
- Solicitação de Prova Substitutiva; 
- Retificação de ausência; 
- Abono de Faltas (Oficiais das Forças Armadas); 
- Solicitação para Compensação de Ausência; 
- Recurso de Compensação de Ausência; 
- Inscrição processo de Bolsa de Estudos (Promais); 
- Solicitação de Revisão de Provas; 
- Solicitação de Recurso de Revisão de Prova;  
- Sistema de Dash boards de contratos; 
- Sistema de matrícula online; 
- Área do aluno (Site institucional); 
- App acadêmico. 
Caso a licitante queira conhecer melhor os sistemas legados, deverá entrar em contato com o 
Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da FDSBC para agendar visita técnica 

pelo telefone 3927-0109, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até 
1 (um) dia útil anterior à data da abertura dos envelopes 

A não solicitação desta visita técnica fica a critério da proponente, que não poderá alegar o 
desconhecimento de eventuais detalhes sistêmicos ou de integrações que envolvem os 
sistemas legados e o objeto deste termo de referência. 

e. As integrações têm como finalidade sua utilização nos atuais sistemas da Faculdade, sendo: 
- Sincronização de dados com a base acadêmica; 
- Geração de boletos para o sistema de inscrições em eventos e palestras promovidos pela 
Faculdade; 
- Geração de boletos para recolhimento de tributo de solicitações efetuadas pelos alunos, 
através do sistema BPMS; 
- Geração de arquivo retorno interno para baixa do tributo pago presencialmente na 
Faculdade; 
- URL para consulta do retorno bancário para efetuar a baixa dos pagamentos relativos aos 
boletos gerados tanto pelo sistema de inscrições, quanto pelo BPMS; 
- Área do aluno no site e aplicativo acadêmico, permitindo a consulta da situação financeira 
do aluno, assim como geração de boletos, e parcelamento de dívidas. 

f DIAGRAMA BÁSICO DE INTEGRAÇÕES DO ATUAL SISTEMA FINANCEIRO 

2.7 Nº mínimo de USUÁRIOS PREVISTOS PARA O SISTEMA 

a. Orçamento – Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria (10 
usuários) 

b. Licitações, Compras, Pregões, Gestão de Contratos, atendendo a legislação pertinente e a 
Fase IV Audesp e versões posteriores (10 usuários) 

c. Almoxarifado (5 usuários) 

d. Patrimônio (5 usuários) 

e. Controle Interno (3 usuários) 

f. Portal da Transparência (10 usuários) 

g. Faturamento Educacional (10 usuários) 

h. O nº mínimo de usuários previstos para o sistema serve como referência para o número de 
treinamentos, sendo que o número de usuários do sistema deverá ser ilimitado, de acordo 
com o número de funcionários de cada Seção utilizadora do sistema na Faculdade. 

2.8 GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO: 
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a. O gerenciamento da implantação deverá ser conduzido pela Contratada, com a supervisão e 
coordenação da área de Tecnologia da Informação da Faculdade; 

b. O planejamento inicial da implantação da solução sistêmica deverá ser apresentado à 
Faculdade durante reunião de Kick-off com o Coordenador de Tecnologia da Informação 
(GFD-1.5) da Instituição; 

c. Nesta reunião deverá ser apresentado o responsável (ponto focal) da empresa Contratada 
que conduzirá a gestão da implantação dentro da Faculdade (presencialmente), o qual será o 
ponto de contato oficial durante os 60(sessenta) dias máximos de implantação, cabendo a 
este reunir todas as informações, posicionamentos e respostas pertinentes ao projeto e 
qualquer outra informação pertinente solicitada pelo Coordenador de Tecnologia da 
Informação (GFD-1.5) da Faculdade; 

d. A Faculdade poderá solicitar a qualquer momento a substituição deste ponto focal, solicitação 
esta que deverá ser atendida em no máximo 24(vinte e quatro) horas; 

e. 4 (quatro dias) após a reunião de Kick-off, a Contratada deverá apresentar cronograma de 
implantação de todas as etapas, para validação da Faculdade, com a indicação expressa de 
responsável por cada etapa;  

f. O cronograma de implantação de todas as etapas deverá ser acompanhado de uma relação 
de nomes de responsáveis técnicos pela implantação de cada módulo, cabendo ao Ponto 
Focal o gerenciamento desta equipe, mas não excluindo a autonomia da Faculdade contatar 
cada responsável técnico por módulo a qualquer momento durante a implantação; 

g. Os itens descritos como DESEJÁVEIS neste termo de referência, não precisarão ser 
apresentados na prova de conceito; entretanto, deverão estar relacionados no planejamento 
de implantação como itens a serem desenvolvidos dentro do prazo de implantação, com a 
mesma relação de responsáveis para acompanhamento. 

h. A implantação deverá prever a realização de reuniões SEMANAIS de acompanhamento e 
aferição de status de cada etapa/item da implantação, com foco na prestação de contas do 
andamento ao Gestor da área de TI da Faculdade; 

I. Caso a Administração entenda que há a necessidade de aumentar o numero de reuniões 
semanais, a empresa Contratada fica obrigada a atender sem restrições; 

2.9 PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONVERSÃO DE DADOS,  RE-
DESENVOLVIMENTO DE INTEGRAÇÕES EXISTENTES,  DESENVOLVIMENTO DE ITENS 
CLASSIFICADOS COMO DESEJÁVEIS E CAPACITAÇÃO INICIAL DE PESSOAL: 

a. A conversão de dados, a implantação dos sistemas, o re-desenvolvimento de 
integrações existentes, desenvolvimento de itens classificados como desejáveis e a 
capacitação de pessoal deverá ser feita no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, 
contados da assinatura do Contrato. 

b. Para a conversão de dados, a Administração fornecerá os arquivos com os respectivos 
layouts, dicionário de dados e tabelas de relacionamento, com as descrições de cada campo, 
para que a Contratada possa iniciar os serviços. 

c. Capacitação inicial de Pessoal: A Contratada deverá (como última fase da implantação) dar 
capacitação inicial à todos os usuários previstos. As capacitações deverão ser para até 10 
usuários por vez e com duração mínima de 6 (seis) horas para cada sistema implantado. 

d. O pagamento concernente à implantação (Item 1 da Proposta Comercial), somente será 
realizado após a finalização da instalação dos sistemas, da conversão e migração dos 
dados, do re-desenvolvimento de todas as integrações existentes com os sistemas 
legados, do desenvolvimento de todas as funções sistêmicas descritas como 
DESEJÁVEIS, dos testes e da capacitação do pessoal da Faculdade. 

2.10 HORAS TÉCNICAS: 

a. Aplicação: As horas técnicas (num total máximo de 100 horas/ano) poderão ser utilizadas 
nas seguintes situações:   
- para customizações sistêmicas de itens que não estejam previstos no termo de referência, 
em função de necessidades específicas da Administração que venham a surgir durante a 
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vigência contratual.   
 
- também poderão ser utilizadas para pagamento de treinamentos extra-implantação, 
solicitados a qualquer momento pelos gestores das áreas que utilizam o sistema; 
 
- e em visitas técnicas solicitadas pela Faculdade para auxiliar na realização de atividades 
dentro do sistema onde as equipes já foram treinadas (ex. fechamento contábil anual, 
fechamento dívida ativa anual etc.). 

b. Utilização / pagamento: As horas técnicas só serão pagas ao atender circunstâncias 
solicitadas pela Faculdade, mediante a apresentação expressa de solicitação da Faculdade, 
apresentação de orçamento, cronograma de atendimento, autorização do gestor do contrato e 
atestação de execução; 

c. Custo: As horas técnicas deverão ser orçadas em separado na planilha de orçamento (item 
10) apresentando o custo por hora e simulação de total de 100 (cem) horas para efeito de 
reserva orçamentária. 

d. Atenção: As horas técnicas não poderão ser utilizadas para customizações de atendimento 
do Edital (exigências ou desejadas), estas deverão ser realizadas por conta da Contratada no 
valor especificado pelo serviço. 

2.11 TREINAMENTOS ADICIONAIS (PÓS-IMPLANTAÇÃO) 

a. Durante a vigência contratual, pós-implantação, a Faculdade poderá requerer à empresa 
Contratada reciclagens de treinamento às suas equipes.  

b. Cada treinamento expressamente solicitado pela Faculdade poderá ser cobrado pela 
empresa Contratada seguindo as regras estipuladas para a utilização de horas técnicas, e 
consumindo tais horas do total disponível para o ano. 

 

  
ITEM 3 - SISTEMA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

ITEM DESCRIÇÃO 

3.1. 
Das funcionalidades e requisitos para o sistema de Orçamento-Programa, 

Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria 

3.1.1. 
Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Orçamento-Programa, Execução 
Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria: 

3.1.1.1 

Em conformidade com às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis ao 
Setor Público), o sistema proposto deverá atender plenamente a Legislação atual 
pertinente ao orçamento público e finanças públicas, bem como possibilitar atualizações 
para atender toda e qualquer modificação da legislação em vigência, especialmente a 
Constituição Federal, Emendas Constitucionais e: 

a. Lei de Responsabilidade Fiscal; 

b. Lei Complementar nº 131/2009 e Decreto nº 7185 de 27/05/2010; 

c. Lei Federal nº 4.320/64; 

d. Portarias da STN/MF e SOF/MPOG; 

e. Portaria STN (SICONFI); 

f. Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

g. Portaria nº 548 de 22/11/2010 do Ministério da Fazenda e; 

h. Em especial, as regras do AUDESP, Fases I e II. 

3.1.1.2 
Conforme as necessidades desta Entidade, o sistema deverá atender os seguintes itens, 
conforme o cronograma proposto: 

a. Receita; 

b. Despesa; 

c. Tesouraria; 

d. Contabilidade; 

e. Prestação de Contas; 
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f. Contratos/Convênios/Compensações; 

g. Registro de informações por competência; 

h. Geração AUDESP; 

i. Geração de dados para o SICONFI, sem a necessidade de parametrização; 

j. Relatórios destinados a atender a LRF; 

k. Relatórios destinados a atender a Lei Complementar nº 131 (Transparência). 

3.1.1.3 Para elaboração da LOA, o sistema deverá: 

a. Permitir a importação das fichas de receita e despesa do exercício anterior; 

b. Digitar e gravar a evolução da Receita; 

c. Digitar e gravar a evolução da Despesa; 

d. Renumerar as fichas de Receitas e Despesas; 

e. 
Digitar e gravar a Lei do Orçamento, informando o tipo, descrição, e data da Lei e da 
Atualização; 

f. 

Permitir que o orçamento elaborado, seja, executado e utilizado simultaneamente por 
todas as entidades através de um único banco de dados, assim como a elaboração 
colaborativa do orçamento onde cada entidade edita sua própria fração do orçamento até 
a aprovação. 

3.1.1.4 Na digitação do orçamento, o sistema deverá: 

a. 
Ter cadastro único de receitas que irão compor o orçamento do Município, não 
permitindo cadastrar uma conta que não pertença ao plano de contas do Sistema 
AUDESP; 

b. 
Executar a vinculação as receitas analíticas à sua Entidade e destinação de recursos, 
conforme proposto no Sistema AUDESP; 

c. 
Executar a vinculação das receitas a uma Legislação, para fins de impressão do Quadro 
de Legislação da Receita; 

d. Digitar os valores orçados apenas nas receitas analíticas; 

e. 
Cadastro de Categoria Econômica com Elemento de Despesa ou maior desdobramento 
de acordo com a necessidade da entidade, conforme legislação federal e alterações; 

f. 
Não permitir cadastrar uma despesa com uma categoria econômica que não pertença ao 
plano de contas do sistema AUDESP; 

g. 
Quando a dotação possuir a mesma estrutura, porém somente com a destinação de 
recurso diferenciada, o sistema deverá registrar duas dotações distintas; 

h. Fazer a vinculação das dotações a sua entidade e destinação de recurso; 

i. 
Realização da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso das receitas e despesas orçadas, conforme legislação federal, podendo ser 
de forma automática; 

j. 
Inclusão da programação financeira de receita, provisionando o valor orçado por rubrica 
de receita em até doze meses; 

k. 
Inclusão da programação financeira da despesa, provisionando o valor orçado por 
despesa em até doze meses; 

l. 
Permitir a digitação do orçamento por modalidade de despesa, por elemento de despesa 
ou desdobramento maior conforme parâmetros escolhidos pela entidade; 

3.1.1.5 Impressão automatizada dos seguintes Relatórios do orçamento: 

a. Relatório de conferência das rubricas da receita, contendo o valor orçado; 

b. 
Relatório de conferência da despesa, contendo: unidade orçamentária, unidade 
executora, funcional programática, categoria econômica, destinação de recurso e valor 
orçado separando o valor ordinário e do valor vinculado; 

c. Campo de Atuação e Legislação; 

d. Quadro da Legislação da Receita; 

e. 
Resumo do orçamento das despesas por projeto, atividade, operações especiais e 
reserva de contingência; 

f. Resumo do orçamento das receitas e despesas por funções de governo; 
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g. Demonstrativo das funções, sub-funções e programas por categoria econômica; 

h. Quadro da Evolução da Receita; 

i. Quadro da Evolução da Despesa; 

j. Quadro do limite da despesa com pessoal; 

k. Demonstrativo da destinação de recurso da receita prevista; 

l. Demonstrativo da destinação de recurso da despesa orçada; 

m. Demonstrativo da destinação de recurso por unidade orçamentária; 

n. Comparativo de receita e despesa conforme a destinação de recurso; 

o. Programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso; 

p. Quadro Auxiliar do orçamento da despesa; 

q. Anexo 1- Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas; 

r. Anexo 2- Resumo Geral da Receita; 

s. Anexo 2- Categoria Econômica por Unidade Orçamentária; 

t. Anexo 2- Categoria Econômica; 

u. Anexo 2- Consolidação geral por Categoria Econômica (percentual); 

v. Anexo 2- Consolidação geral por Categoria Econômica (valor); 

w. Anexo 6- Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária; 

x. Anexo 7- Programa de trabalho por funções, subfunções e programas. 

y. Anexo 8- Despesa por funções, subfunções e programas; 

z. Anexo 9- Demonstrativo da Despesa por Órgãos e funções; 

aa. Anexo VII – Analítico da Previsão da Receita – LOA; 

bb. Anexo VIII – Analítico da Despesa – LOA. 

3.1.1.6 Na Abertura do Exercício deverá: 

a. Gerar programação financeira das fichas de receita e despesa, dividindo em 12 meses; 

b. Abrir a execução orçamentária; 

c. Transportar cadastro de fornecedores do exercício anterior; 

d. Transportar bancos e saldos do exercício anterior; 

e. Transportar Compensações; 

f. 
Transportar Ativo Não Financeiro e Passivo Não Financeiro com possibilidade de 
transportar os ANF e PNF com saldo zerado; 

g. Transportar Almoxarifado e Patrimônio; 

h. Transportar Centro de Custo; 

i. 
Transportar Empenhos de Restos a Pagar, processados e não processados e os 
contratos e convênios relacionados; 

j. Transportar saldo de Balanço; 

k. Transportar pendências da conciliação bancária; 

l. Transportar fichas extra-orçamentárias; 

m. Transportar adiantamentos pendentes de prestação de contas do exercício anterior. 

3.1.1.7 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Quanto à segurança dos registros 
da execução orçamentária: 

a. 
Quanto à segurança dos registros da execução orçamentária: 

Não permitir a digitação e gravação de empenho com data inferior à data do último 
empenho registrado. O não atendimento deste item desclassifica a licitante. 

b. 

Quanto à segurança dos registros contábeis, o não atendimento da Portaria nº 548 de 
22/11/2010, do Ministério da Fazenda, implica a desclassificação da empresa licitante, 
conforme segue: 

O sistema não poderá permitir a exclusão de registros da execução orçamentária e 
lançamentos contábeis, conforme Portaria nº 548, de 22 de novembro de 2010 do 
Ministério da Fazenda em seu artigo 9º. O não atendimento deste item, desclassifica a 
empresa licitante; 

Os relatórios de acompanhamento da execução orçamentária e em especial as 
demonstrações contábeis, diário, razão e balancete contábil, deverão conter as 
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informações do Parágrafo Único do Artigo 10 da Portaria nº 548 de 22 de novembro de 
2010 do Ministério da Fazenda. O não atendimento deste item, desclassifica a empresa 
licitante; 

3.18.1.8 
Na Receita Orçamentária deverá conter os campos: Realizar e consultar a 
execução orçamentária, com os lançamentos de previsão da receita por rubrica e 
programação financeira, constando no mínimo os seguintes campos: 

a. Código, tipo de receita e categoria econômica; 

b. Unidade orçamentária, entidade, vínculo, destinação de recurso; 

c. Valor Orçado, com opção de marcar para receita corrente líquida e/ ou retenção; 

d. Vinculação de Ativo Não Financeiro; 

e. Consulta por Código, Categoria Econômica e Descrição da Receita; 

f. 
Programação em meses: janeiro a dezembro, podendo ser alterado durante a execução 
orçamentária; 

g. 
Campo para consultar o valor previsto por mês, podendo ser alterado durante a 
execução orçamentária, com a demonstração também do valor arrecadado por mês, 
computando a diferença entre o previsto menos o arrecadado; 

h. Cadastro de títulos de relatório da receita; 

i. Vinculação da receita desejada, conforme título do mesmo. 

3.1.1.9 Na Despesa Orçamentária: 

a. 

Lançar previsão da despesa por dotação identificando – U.O. – Funcional Programática, 
ação, categoria de despesa até o nível estabelecido em parâmetro, destinação de 
recursos, dotação inicial, tipo de dotação (Orçamentária e Suplementar, Especial ou 
Extraordinária) e programação financeira para o cronograma de desembolso; 

b. 
Lançamento e anulação de reserva de dotação com comprometimento automático da 
dotação; 

c. 
Campo para realizar a alteração da programação financeira da despesa, conforme a 
execução orçamentária, demonstrando o valor empenhado, reservado e saldo disponível 
da dotação por mês; 

d. 
Controlar os saldos disponíveis por cotas mensais das dotações orçamentárias, não 
permitindo empenhar sem que exista saldo disponível no mês; 

e. 

Cadastramento de fornecedores, com os seguintes campos obrigatórios: identificação e 
tipo conforme Sistema AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2, obrigar o 
cadastramento do CPF ou CNPJ conforme o a identificação. Realizar a validação das 
informações digitadas, não permitindo o cadastramento de CPF ou CNPJ inválido; 

f. 
Na tela de cadastro de fornecedor fazer a geração de reenvio do cadastro para o 
AUDESP individualizado por fornecedor; 

g. 
Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade de 
CNPJ/CPF, apresentado o código do fornecedor/credor já cadastrado; 

h. 

Cadastramento de Contratos na execução de despesa, com todas as informações 
necessárias para atendimento no Sistema AUDESP e legislações pertinentes, 
relacionados ao processo administrativo origem, o qual deverá possuir todas as 
informações necessárias para a gestão do mesmo; 

i. 
Na tela de cadastro de contratos fazer a geração de reenvio do cadastro para o AUDESP 
individualizado por contrato; 

j. 
Cadastramento dos Convênios de concessão, com todas as informações necessárias 
para atendimento do Sistema AUDESP, provendo ao operador do sistema, informações 
gerenciais dos convênios da entidade; 

k. 
Gravar os “Históricos de Empenhos”, para serem utilizados no momento do 
empenhamento da despesa, de livre opção do usuário, com o intuito de facilitar o 
cadastramento do mesmo tipo de despesa, durante o exercício; 

l. 
Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de anulação parcial ou 
anulação total, retornando os saldos para as dotações de origem; 
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m. Permitir que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação total ou parcial; 

n. 
Permitir que imprima automaticamente a nota de empenho sempre que finalizada, sem a 
necessidade de entrar em outra opção para impressão; 

o. 
Permitir na digitação do Empenho a vinculação ao Contrato de Despesa, antes do envio 
ao Sistema AUDESP; 

p. 
Permitir na digitação do Empenho a vinculação ao Convênio, antes do envio ao Sistema 
AUDESP; 

q. 
Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única reserva, qual 
o valor a ser bloqueado ao mês; 

r. 
Permitir a impressão automática a reserva de dotação sempre que finalizada, sem a 
necessidade de entrar em outra opção para impressão; 

s. 
Opção de anulação das reservas orçamentárias de forma automática, no momento da 
elaboração do empenho; 

t. 

Permitir lançar a prestação de contas de adiantamento, digitando a data da devolução, a 
conta que foi depositada a devolução e o valor devolvido. Com a opção de informar na 
prestação de contas os dados dos documentos comprobatórios, contendo campos para 
preencher o Número do documento, Série, Tipo, Descrição, Data do Documento e Valor. 
Onde o próprio sistema deverá gerar e imprimir automaticamente uma nota de anulação 
de empenho no valor da devolução; 

u. 
Permitir a anulação total do empenho de adiantamento desde que não tenha sido 
realizada a devida prestação contas; 

v. 
Permitir que ao final do exercício os empenhos com saldo possam ser inscritos em restos 
a pagar de acordo com a legislação, sendo liquidados ou não liquidados; 

w. 
Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios 
anteriores, realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação da 
despesa liquidada inalterada; 

x. 

Lançamento de decreto de alteração orçamentária vinculada à lei autorizadora, 
garantindo o equilíbrio orçamentário em seu lançamento, garantindo as adequações 
necessárias ao equilíbrio do orçamento com medidas necessárias de alteração da 
programação financeira da receita; 

y. 

Possuir o gerador de relatório com opção de geração em vídeo, impressora ou TXT 
podendo selecionar filtros como: ficha de receita, receita, descrição de receita, valor 
orçado, unidade orçamentária, legislação, credor, nome credor, Contrato, ano do 
contrato, convênio, ano do contrato, convênio, ano do convênio e valor do movimento; 

z. 
Permitir consultar a previsão da despesa por dotação identificando órgão - UO - UE - 
Funcional Programática, dotação inicial, destinação de recurso; 

3.1.1.10 
Liquidação da Despesa deverá conter obrigatoriamente os seguintes campos e 
condições: 

a. Tipo de documento (Nota Fiscal e Outros documentos) 

b. Número do Documento; 

c. Data de emissão do Documento; 

d. Valor do Documento; 

e. Responsável pela liquidação; 

f. Deverá permitir lançar mais de um documento por nota de empenho; 

g. 
Consistir na soma dos documentos fiscais, não permitindo que o valor ultrapasse ou fique 
abaixo do valor da liquidação; 

h. 
No momento da liquidação da Nota de Empenho, permitir o cadastro de 
retenções/descontos de receitas, quando for o caso; 

i. 
Possuir consulta de liquidações em tela por filtros de: empenho/ ano, ficha, credor e 
código de liquidação. 

3.1.1.10 Na movimentação da Tesouraria: 

a. Poderá instalar caixas, tendo sempre o caixa centralizador das operações, onde cada 
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caixa terá a abertura, movimentação e encerramento de forma independente; 

b. 
Cadastro de contas correntes bancárias, permitindo vincular destinação de recurso à 
mesma; 

c. 

Emitir Ordem de Pagamento, relacionando em único documento quais empenhos serão 
pagos, com campos específicos para autorização do pagamento, podendo ser 
informadas as retenções/descontos necessários para cada despesa/empenho 
informando a forma de pagamento da mesma; 

d. 
Permitir o lançamento das retenções/descontos dos empenhos (receitas) no ato do 
pagamento dos mesmos. Mesmo se a retenção não foi lançada na liquidação; 

e. 

Permitir no pagamento da despesa que possam lançar em uma única tela, número de 
empenhos a serem pagos, e códigos de receita para retenção, sem necessidade de um 
prévio cadastro, onde o sistema só poderá finalizar a transação se o total de recursos 
(soma dos saques + receitas) for igual ao total das despesas (notas a serem pagas), 
discriminando o banco, favorecido e número do cheque; 

f. Permitir a qualquer tempo a consulta das notas de empenhos; 

g. Consulta de saldo de caixa em tela, tendo a opção de imprimir na autenticadora; 

h. 
Borderô de pagamento eletrônico, para realizar o envio através de interface 
disponibilizado pela instituição para os pagamentos dos fornecedores e baixa automática 
dos documentos envolvidos; 

i. 

Emissão de documento específico para pagamento de fornecedores via ordem de débito 
em conta da entidade para a conta do fornecedor, sendo enviada ao banco uma 
autorização com o dado da conta a ser debitada e os dados das contas a serem 
creditadas; 

j. 
Transferência entre contas, onde o sistema deverá carregar as informações de depósito, 
retirada e valor; 

k. Preparação de cheques específicos para empenho; 

l. 
Preparação de cheques independentes, ou seja, desvinculados dos empenhos e 
borderôs, não influenciando nas demais movimentações; 

m. 
Permitir a impressão de cheques individuais, com um ou vários empenhos, em um, ou 
vários cheques; 

n. 
Rotina de conciliação bancária com as seguintes informações: saldo do banco, saldo de 
depósitos e retiradas conciliadas e com a opção para cadastramento das movimentações 
pendentes encontradas no extrato bancário e ainda não contabilizadas; 

o. Após a geração AUDESP da conciliação não permitir reabertura do mês; 

p. 
Efetuar a digitação de lançamento ou estorno da receita na mesma tela por código 
reduzido, com a contrapartida no banco correspondente; 

q. Permitir a reclassificação de receita orçamentária por movimento; 

r. Permitir a reclassificação por rubrica de receita orçamentária, de todo o movimento; 

s. 
Controlar o movimento extraorçamentário de depósitos e consignações identificando as 
receitas e seus respectivos pagamentos assim permitindo controlar e conciliar as receitas 
com os pagamentos extraorçamentários por movimento; 

t. 
Controlar o movimento extraorçamentário realizável identificando os pagamentos e suas 
respectivas receitas assim permitindo controlar e conciliar os pagamentos com as 
receitas extraorçamentárias por movimento. 

3.1.1.11 Relatórios da execução da Receita: 

a. Relação das fichas de receita – execução; 

b. Relação de movimentos de receita; 

c. Relação analítica da receita; 

d. Quadro de renda local; 

e. Programação financeira mensal da receita; 

f. Relatório mensal da posição de receita por rubrica; 

g. Receita por destinação de recursos; e 
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h. Transparência de gestão fiscal: previstas, lançadas, arrecadadas, por período. 

3.1.1.12 Balancete da Receita tendo no mínimo as seguintes informações: 

a. Orçada; 

b. Atualizada; 

c. Arrecadação Anterior; 

d. Arrecadação no Mês; 

e. Arrecadação Cancelada; 

f. Arrecadação Total Mês; 

g. Arrecadação Total; 

h. Diferença Arrecadação – Orçada; 

i. Diferença Arrecadação – Programada; 

j. Movimentação das Receitas Extraorçamentárias, segregadas por Conta Contábil; e 

k. Saldo Financeiro do Exercício Anterior; 

l. 
Permitir a parametrização no momento da impressão selecionando os campos a serem 
exibidos, a fonte, o tamanho da fonte o espaçamento, o layout da página e a posição das 
informações; 

3.1.1.13 Relatórios gerais da Despesa: 

a. 
Relatório de Credores/ Fornecedores com as informações básicas conforme AUDESP, 
com filtro de emissão escolhendo somente o cadastro dos fornecedores com movimento; 

b. 
Relatório de controle de empenhos global, ordinários ou estimativos, demonstrando os 
empenhos e as anulações dos mesmos, podendo selecionar o tipo de empenho que 
pode ser: orçamentário, extraorçamentário e orçamentário RP; 

c. 
Relatórios de Controle dos Adiantamentos podendo ser orçamentário, ou de restos a 
pagar, com a opção por empenho ou fornecedor filtrando por tipo empenhado, aberto, 
baixado ou cancelado; 

d. 
Relatório de Prestação de Contas de Adiantamento, com opção de filtros até o Período e 
Fornecedor; 

e. 
Demonstrativo dos Créditos Adicionais, demonstrando as alterações orçamentárias, com 
as informações até o nível de Programas, Projetos, Atividades e ou Operações 
Especiais; 

f. 
Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos, conforme metodologia de cálculo do 
Sistema AUDESP; 

g. 
Relatório de controle da Dívida Consolidada, conforme metodologia de cálculo do 
Sistema AUDESP; 

h. Demonstrativo de contas extraorçamentárias; 

i. 
Relatórios da execução orçamentária por centro de custos: Despesa Empenhada, 
Despesa a Pagar, Despesa Paga; 

j. Emissão de Balancete Financeiro Mensal; 

k. 
Relatórios para controle da movimentação dos contratos com terceiros e fornecedores 
celebrados pela entidade; 

l. 
Gerenciamento de toda movimentação de contratos identificando as despesas vinculadas 
e sua movimentação; 

m. Relação pagamentos por Contrato; 

n. Demonstrativo resumido de Contratos; 

o. Demonstrativo de contrato por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 

p. Demonstrativo de resumo de Convênios; e 

q. Demonstrativo de convênio por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 

r. 

Relação de empenhos da Folha de Pagamento, com opções de filtros por: Ficha de 
Despesa, Unidade Orçamentária, Função Programática, Destinação de Recurso, 
Fornecedores separando por Empenho, Ordem de Pagamento, totalizando por 
Destinação de Recurso; 

s. Relação de pagamento de contrato e receita de contrato; 
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t. Relação resumida financeira de contrato; 

3.1.1.14 Balancete da Despesa tendo no mínimo as seguintes informações: 

a. Dotação inicial; 

b. Alteração de dotação (Suplementação/Anulação); 

c. Dotação atual; 

d. Empenhado anterior; 

e. Empenhado no período; 

f. Empenhado total; 

g. Liquidado anterior; 

h. Liquidado no período; 

i. Liquidado atual; 

j. Pago anterior; 

k. Pago no período; 

l. Pago atual; 

m. Empenhos a pagar processado; 

n. Movimentação das despesas extraorçamentárias relacionadas por conta contábil; 

o. Saldo financeiro atual; 

p. 
Permitir a parametrização no momento da impressão selecionando os campos a serem 
exibidos, a fonte, o tamanho da fonte o espaçamento, o layout da página e a posição das 
informações; 

q. 
Permitir escolher o nível de detalhamento do balancete seguindo a hierarquia da 
funcional programática. 

3.1.1.15 Relatórios gerais da Tesouraria: 

a. Movimento diário de caixa e bancos; 

b. Movimento diário de transferência bancária; 

c. Relatório de pagamentos eletrônicos; 

d. 
Relação de contas a pagar filtrando por: credor, período, ficha, unidade orçamentária, 
vencimento e destinação de recurso; 

e. Relatório analítico de credores; 

f. Relatório de cheques emitidos, pagos e avulsos; 

g. Demonstração dos saldos bancários; 

h. Extrato bancário; 

i. Boletim de caixa; 

j. Resumo de caixa e banco; 

k. Relatórios informando as retenções; 

l. Relatório de conferência de bancos conciliados; 

m. Posição Financeira da Dívida Flutuante/Realizável; 

n. Demonstração das contas bancárias e os saldos por destinação de recurso; 

o. Demonstrativo de Destinação de Recurso no Empenho x Pagamento. 

3.1.1.16 Gráficos: 

a. 
Demonstrar a execução orçamentária, para uma consulta rápida, com as informações 
mínimas e comparativas de: despesa fixada e realizada por natureza de despesa. 
Separar as informações empenhada, liquidada e paga. 

3.1.1.17 
CONTABILIDADE - Objetivo: Registro dos atos e fatos contábeis e administrativos 
da entidade: 

a. 

Utilizar Plano de Contas ÚNICO, padronizado conforme o disponibilizado pelo Sistema 
AUDESP (Lei 4.320/64 e alterações) já com as devidas alterações/adaptações para 
atendimento ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP (Comunicado SDG 
46/2012 do TCESP) e suas devidas alterações; 

b. 
Permitir que sejam realizados os lançamentos contábeis de variações patrimoniais de 
forma automática; 

c. Em todos os casos de lançamentos contábeis, o sistema deverá consistir em todos os 
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débitos e créditos realizados por data e histórico padrão, não permitindo a finalização de 
lançamentos compensados e ou que não atendam o método das partidas dobradas 

3.1.1.18 Registrar as variações patrimoniais e controle das contas de compensação: 

a. 

Cadastrar o ativo não financeiro, efetuando o lançamento de acordo com a conta contábil 
desejada. Uma vez que selecionar a conta contábil do lançamento, o sistema 
demonstrará somente as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com a 
mesma, demonstrando a conta contábil de débito e a conta contábil de crédito; 

b. 

Após a gravação do lançamento do ativo não financeiro, deverá realizar a atualização do 
mesmo, selecionando, o ativo não financeiro que deseja atualizar, onde trará todas as 
informações do lançamento principal para visualização. O sistema deverá demonstrar 
somente as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis para o lançamento 
contábil. Deverá selecionar a conta contábil de variação patrimonial correspondente, 
descrever o histórico do lançamento, e o valor, que somará ao valor principal do ativo 
não financeiro; 

c. 

Após a gravação da atualização do ativo não financeiro, deverá realizar a baixa do 
mesmo, selecionando, o ativo não financeiro que deseja amortizar, onde demonstrarão 
todas as informações do lançamento principal mais os valores de atualização, e saldo 
atualizado, disponível para baixa. O sistema deverá demonstrar as contas contábeis de 
variação patrimonial compatíveis para o lançamento contábil. Deverá selecionar a conta 
contábil, deverá digitar o histórico do lançamento, e o valor, que amortizará do valor 
principal do ativo não financeiro; 

d. 

Cadastrar o passivo não financeiro, efetuando o lançamento de acordo com a conta 
contábil selecionada. Uma vez que selecionar a conta contábil do lançamento, o sistema 
demonstrará as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com a mesma. O 
sistema deverá demonstrar a conta contábil de débito e a conta contábil de crédito do 
lançamento. Deverá cadastrar as informações referente à dívida fundada, para 
acompanhamento automático de número de parcelas, lei e valor original da dívida para 
preenchimento automático, do Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada; 

e. 

Após a gravação do lançamento do passivo não financeiro, deverá realizar a atualização 
do mesmo, selecionando o passivo não financeiro que deseja atualizar, onde trará todas 
as informações do lançamento principal para visualização. O sistema deverá demonstrar 
somente as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com o lançamento 
contábil. Deverá selecionar a conta contábil de variação patrimonial, escrever o histórico 
do lançamento e o valor, que somará ao valor principal do passivo não financeiro; 

f. 

Após a gravação da atualização do passivo não financeiro, deverá realizar a baixa do 
mesmo, selecionando o passivo não financeiro que deseja amortizar, onde demonstrarão 
todas as informações do lançamento principal mais os valores de atualização, e saldo 
atualizado, disponível para baixa. O sistema deverá demonstrar somente as contas 
contábeis de variação patrimonial compatíveis para o lançamento contábil. Deverá 
selecionar a conta de variação compatível, escrever o histórico do lançamento e o valor, 
que amortizará do valor principal do passivo não financeiro; 

g. Efetuar a Reclassificação de ativo não financeiro, não gerando variação patrimonial; 

h. Efetuar a Reclassificação de passivo não financeiro, não gerando variação patrimonial; 

i. Efetuar Lançamento de almoxarifado independente da execução orçamentária; 

j. Efetuar Lançamento de patrimônio independente da execução orçamentária; 

k. Efetuar o lançamento permutativo, por tipo de operação; 

l. Efetuar o estorno dos lançamentos permutativos; 

m. 

Cadastrar o lançamento contábil de depreciação somente após o lançamento contábil do 
bem patrimonial onde vinculará o lançamento de depreciação ao lançamento contábil do 
bem. O sistema deverá demonstrar somente as contas contábeis compatíveis com o 
lançamento contábil correspondente do bem patrimonial. Deverá selecionar a conta 
contábil de variação patrimonial compatível, de acordo com a necessidade do 
lançamento; 
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n. 
Efetuar o estorno do lançamento de depreciação, de acordo com o lançamento de 
depreciação realizado, digitando o histórico e valor; 

o. 
Efetuar o lançamento de baixa da depreciação, de acordo com o lançamento contábil do 
bem patrimonial, selecionando a conta contábil de baixa depreciação correspondente, de 
acordo com cada lançamento contábil do bem; 

p. 
Cadastro e movimentação de controles efetuados no sistema compensado, os quais são 
independentes da execução orçamentária; 

q. 
Cadastro e movimentação de controles efetuados no sistema compensado, os quais são 
independentes da execução orçamentária; 

3.1.1.19 

Emitir os seguintes anexos, conforme Lei 4.320/64, Modelos do Sistema AUDESP e 
Modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, segundo o PCASP aprovado 
anualmente por meio de Portaria da STN/MF, além de demais legislações 
aplicáveis: 

a. Emissão de Balancete Contábil; 

b. Emissão de livro Diário; 

c. Emissão do Razão; 

d. Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada; 

e. Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 

f. Anexo 12 – Balanço Orçamentário, conforme SISTEMA AUDESP; 

g. 
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Não Processados, conforme 
SISTEMA AUDESP; 

h. 
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não 
Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP; 

i. Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Conforme PCASP); 

j. Demonstrativos Auxiliares para Notas Explicativas ao Anexo 12 (Conforme PCASP): 

k. Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário; 

l. Demonstrativo dos Créditos Adicionais e seus Recursos; 

m. Despesas por tipo de Crédito; 

n. Movimentação Orçamentária; 

o. Movimentação do Suprimento Financeiro; 

p. Anexo 13 - Balanço Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 

q. 
Anexo 13 A – Demonstração das Contas que constituem o título “Diversas Contas” do 
Balancete Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 

r. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Conforme PCASP); 

s. Demonstrativos Auxiliares ao Balanço Financeiro (Conforme PCASP); 

t. Demonstração do Movimento Extra-orçamentário (Conforme PCASP); 

u. Anexo 14 - Balanço Patrimonial, conforme SISTEMA AUDESP; 

v. 
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro, 
conforme SISTEMA AUDESP; 

w. 
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo 
Permanente, conforme SISTEMA AUDESP; 

x. Anexo 14 – Balanço Patrimonial (Conforme PCASP); 

y. Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme SISTEMA AUDESP; 

z. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais (Conforme PCASP); 

aa. 
Demonstrativos Auxiliares da Demonstração das Variações Patrimoniais (Conforme 
PCASP); 

bb. Demonstração das Variações Aumentativas – Diminutivas (Conforme PCASP); 

cc. Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras (Conforme PCASP); 

dd. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; 

ee. Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante; 

ff. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

gg. Anexo 19 – Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (Conforme PCASP); 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

44 

3.1.1.20 Relatórios gerais da Contabilidade: 

a. Relatório de ativo não financeiro: sintético, extrato; 

b. Relatório de passivo não financeiro: sintético, extrato; 

c. 
Relatório de almoxarifado: Relatório do almoxarifado em liquidação, extrato de 
movimentação e relatório de estoques no almoxarifado; 

d. 
Relatório de patrimônio: Relatório de patrimônio em liquidação, extrato de patrimônio e 
relatório dos bens patrimoniais; 

e. Relatório de depreciação: Relatório sintético e extrato da depreciação; 

f. Relatório de compensação: Relatório sintético e extrato de compensação; 

g. Relatório de permutativo: Demonstrativo do lançamento Permutativo. 

3.1.1.21 AUDITORIA ELETRÔNICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUDESP/TCESP: 

a. 
Cadastramento dos contratos e convênios celebrados para acompanhamento dos 
mesmos, conforme padronização do TCESP, oferecendo para ao operador o controle 
das informações a serem prestadas; 

b. 

Geração de forma automática dos dados em formato especificado pelo Tribunal de 
Contas para a AUDESP na forma “Isolado”, de toda a movimentação contábil, financeira 
e orçamentária para geração dos dados de cadastro mensal, arquivo conta-contábil e 
arquivo conta-corrente em padrão “XML”, para transmissão mensal pelo coletor de dados 
do Sistema AUDESP; 

c. 
Geração automática de arquivo de “Conciliações Bancárias Mensais” para remessa ao 
Sistema AUDESP de todas as contas movimentadas; 

d. 
Geração dos Dados de Balanços Isolados para atendimento do Sistema AUDESP no que 
diz respeito à Prestação de Contas Anuais; 

e. Geração do XML sem reprocessamento dos lançamentos contábeis; 

f. 

Antes do início da geração dos arquivos acima citados, o sistema deverá fazer prévia 
auditoria nos dados, evitando o envio de informações incongruentes, inclusive, 
demonstrando em tela para impressão ou não, quais informações necessitam de 
correção antes do envio ao Sistema AUDESP. 

3.1.1.22 Emitir relatórios, sob solicitação: 

a. Destinação de Recursos - Cadastro; 

b. Relatório de despesa empenhada e paga por destinação de recursos; 

c. Despesa empenhada por destinação de recursos; 

d. 
Balancetes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de créditos e 
débitos e saldos finais, individualizados por conta contábil, referente ao mês de geração 
dos arquivos; 

e. 
Contas Correntes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de 
créditos e débitos e saldos finais, referente ao mês de geração dos arquivos para a 
AUDESP, detalhando o conteúdo da conta-corrente solicitada; 

f. Analítico de Fornecedor e de empenhos, com filtro destinação de recurso; 

g. Relatório de despesas a pagar com filtro destinação de recurso; 

h. Extrato bancário com filtro de banco; 

i. 

Possuir o gerador de relatório com opção de geração em vídeo, impressora ou TXT 
podendo selecionar filtros como: Ficha de Receita, Receita, Descrição de Receita, Valor 
Orçado, Unidade Orçamentária, Legislação, Credor, Nome Credor, Contrato, Ano do 
Contrato, Convênio, Ano do Convênio e Valor do Movimento; 

3.1.1.23 
Lei de Responsabilidade Fiscal - Emitir os relatórios abaixo, em conformidade com 
os Modelos/Layout dos Demonstrativos disponibilizados pelo Sistema AUDESP: 

a. Demonstrativo RREO – Balanço Orçamentário; 

b. Demonstrativo RREO – das Despesas por Função e Sub-função; 

c. Demonstrativo RCL – Receita Corrente Líquida; 

d. Demonstrativo do Resultado Nominal; 

e. Demonstrativo do Resultado Primário; 
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f. Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras; 

g. Demonstrativo de Restos a Pagar; 

h. Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal; 

i. Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal; 

j. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 

k. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 

l. Demonstrativo da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos. 

3.1.1.24 
Anexos dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária conforme portaria 
STN; 

a. Anexo I – Balanço Orçamentário; 

b. Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção; 

c. Anexo III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 

d. Anexo VI – Demonstrativo do Resultado Primário; 

e. Anexo VII – Demonstrativo dos Restos a Pagar; 

f. Anexo IX – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 

g. Anexo XI – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; 

h. 
Anexo XIV – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária; 

3.1.1.25 Anexos dos Relatórios de Gestão Fiscal conforme portaria da STN: 

a. Anexo I – Demonstrativo da Despesa com pessoal; 

b. Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 

c. Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores; 

d. Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito; 

e. Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar; 

f. Anexo VI – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal; 

3.1.1.26 EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA OUTRAS ENTIDADES 

a. 

Preenchimento automático e consolidado sem a necessidade de parametrização do 
SICONFI- Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(Planilha DCA Balanço Anual, Planilha do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e Planilha Relatório de Gestão Fiscal), da Secretaria do Tesouro Nacional, 
para transmissão pelo usuário no site do STN (Secretaria do Tesouro Nacional); 

3.1.1.27 Transparência nas Contas Públicas 

a. 
Permitir o atendimento da Lei de Transparência Pública nº 131, de 27 de maio de 2009, a 
qual estabelece regras para a divulgação de informações pormenorizadas das Contas 
Públicas na Home Page do Órgão Público; 

b. 
Possibilitar o atendimento ao Decreto n° 7.185 de 27/05/2010, que esclarece e 
acrescenta novas regras quanto a Lei n° 131 de 27/05/2009; 

c. 

Bloquear qualquer alteração no sistema das informações que foram disponibilizados no 
portal de transparência da entidade, evitando informações em duplicidade e ou 
alterações de resultados. O bloqueio deverá ser feito automaticamente sem a 
intervenção do operador do sistema; 

3.1.1.28 INTEGRAÇÕES MÍNIMAS: 

3.1.1.28.1 Contabilidade/Compras: 

a. 
Preencher o empenho a partir da identificação do pedido de compras, possibilitando ao 
usuário alterar a dotação e o credor sugerido pelo setor de compras, conforme 
necessidade do operador. 

b. 
Vincular toda a despesa feita através do pedido, com os processos licitatórios, contratos 
e qualquer outra informação decorrente desta. 

c. 
Integração com o sistema de Compras possibilitando no momento da liquidação já 
efetuar a ordem de pagamento de acordo com a ordem de serviço. Este procedimento 
auxilia na geração do XML para a fase IV do AUDESP. 

3.1.1.28.2 Contabilidade/Almoxarifado: 
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a. 
Integração com o sistema de Almoxarifado, trazendo para a contabilidade os dados 
conforme o movimento de entrada e saída do almoxarifado. Demonstrando o status em 
liquidação e liquidado, além das movimentações de estorno de entradas e saídas. 

3.1.1.28.3 Contabilidade/Patrimônio: 

a. 

Integração com o sistema de Patrimônio, trazendo para a contabilidade os dados 
conforme o movimento de aquisição, incorporação, depreciação, lançamentos 
permutativos e baixa do Patrimônio. Demonstrando o status em liquidação e liquidado, 
além das movimentações de estorno: Baixa dos bens, depreciação e lançamentos 
permutativos. 

3.1.1.28.4 Contabilidade/Compras/Serviço: 

a. 
Integração com o sistema de Compras possibilitando no momento da liquidação já 
efetuar a ordem de pagamento de acordo com a ordem de serviço. Este procedimento 
auxilia na geração do XML para a fase IV do AUDESP; 

3.1.2 
Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Orçamento-Programa, 

Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria 

ITEM 
DAS ESPECIFICAÇÕES DESEJÁVEIS DO SISTEMA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA. 

3.1.2.1 Para elaboração da LOA, o sistema deverá: 

a. Permitir digitação de despesa nova; 

b. Permitir digitar receita nova; 

3.1.2.2 Na Despesa Orçamentária: 

a. 
Controlar os saldos das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar sem que 
exista saldo orçamentário disponível; 

b. 
Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, podendo ser escolhida a 
quantidade de adiantamentos por responsável; 

3.1.2.3 
Emitir os seguintes anexos, conforme Lei 4.320/64, Modelos do Sistema AUDESP e 
Modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, segundo o aprovado anualmente por 
meio de Portaria da STN/MF, além de demais legislações aplicáveis: 

a. Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa por Categoria Econômica; 

b. Anexo 2 - Resumo Geral da Receita; 

c. Anexo 2 - Natureza da Despesa Consolidação Gerada; 

d. Anexo 2 - Natureza da Despesa Consolidação Gera por Unidade Orçamentária; 

e. Anexo 6 - Demonstração da Despesa por Programa de Trabalho; 

f. Anexo 7 - Demonstração da Despesa por Projeto/Atividade; 

g. Anexo 8 - Demonstração da Despesa por Vínculo; 

h. Anexo 9 - Demonstração da Despesa por Função; 

 

  
ITEM 4 - SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, GESTÃO DE CONTRATOS E 

PREGÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

4. 
Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de Compras, Licitações, Gestão de 
Contratos, e Pregão atendendo a Fase IV AUDESP. 

  

O sistema de Compras, Licitações, Gestão de Contratos, e Pregão atendendo a Fase 
IV Audesp deverá ter como objetivo proporcionar gerenciamento completo dos dados 
referentes às Licitações e Contratos. Deverá estar preparado para atender toda legislação 
que norteie as atividades relacionadas ao sistema, com destaque para as Leis 8666/1993, 
10.520/2002, 123/2006 – alterada pela 147/2014 e pela 155/16, bem como atendimento de 
todas as exigências da Fase IV AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É 
de suma importância que o sistema possibilite a integração com os módulos de 
Contabilidade. 

4.1 
Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Compras, Licitações, Gestão 
de Contratos, e Pregão atendendo a Fase IV AUDESP. 
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4.1.1. Requisitos Mínimos de Parametrização 

a 

O sistema deverá processar e registrar a vinculação dos itens e os serviços a serem 
cadastrados na sua codificação, atendendo os níveis de composição necessários, de modo 
que seja possível atribuir classificação de acordo com o elemento e sub-elemento em total 
conformidade com a Contabilidade, auxiliando na confecção do empenho e evitando 
qualquer tipo de classificação manual. 

4.1.2. Condições de Cadastramento: O sistema deverá possuir os seguintes cadastros: 

a. 
Grupos de Produtos: deverá registrar a rotina do cadastro dos grupos com a devida 
vinculação contábil, permitindo o uso comum do cadastro pelo Almoxarifado; 

b. 
Subgrupos de Produtos: deverá registrar a rotina do cadastro dos subgrupos com a devida 
vinculação contábil, permitindo o uso comum do cadastro pelo Almoxarifado; 

c. 
Centros de Custo: deverá possuir cadastro dos centros de custo da Administração para a 
vinculação das informações, em seus devidos processos licitatórios, lembrando de que 
Centro de Custo não é Unidade Gestora;  

d. 
Produtos e Serviços: deverá ter o registro do cadastramento dos itens necessários, 
permitindo a distinção entre produtos e serviços, de modo que seja possível aproveitar o 
mesmo cadastro no sistema de Almoxarifado; 

e. 
Unidade Orçamentária: deverá cadastrar qualquer unidade orçamentária necessária, e 
quando houver integração com a contabilidade, gerar a importação dos dados; 

f. 
Fichas Contábeis: deverá conter o cadastro das fichas contábeis, de modo com que a cada 
novo exercício haja a possibilidade de cadastrar as novas fichas, e quando houver 
integração com a contabilidade, fazer a rotina de importação das fichas; 

g. 

Comissão de Licitação: deverá fazer o cadastro de todos os integrantes de comissão de 
licitação, com a possibilidade de informar se o mesmo está “ativo” ou não, para vinculação 
posterior à devida comissão de licitação. Esta última deverá ter em seu cadastro início e fim 
de vigência; 

h. 
Responsáveis: deverá gerar o cadastro de responsáveis, que terão vinculação com as 
medições de serviços em tela específica do sistema; 

i. Destinatários: deverá fazer a rotina de cadastro dos destinatários. 

4.1.3. 
Cadastro de Fornecedores - O sistema deverá gerar em tempo real o cadastro de 
fornecedores, com os seguintes recursos: 

a. 
Deverá mostrar em tempo real a rotina de integração com Contabilidade, Almoxarifado e 
Patrimônio, de modo com que o fornecedor que for cadastrado no sistema de Compras, 
seja também cadastrado nos outros sistemas mencionados; 

b. 
Deverá realizar o cadastro dos sócios da empresa, com opção de habilitá-lo para 
assinatura de contratos; 

c. 
Deverá realizar a vinculação dos respectivos grupos, subgrupos e produtos, aos quais os 
fornecedores estão aptos a fornecer ao Contratante; 

d. 

Deverá emitir a geração da emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC), de modo 
com que conste no referido Certificado todos os documentos necessários para sua 
certificação, com os devidos períodos de validade, alertando o usuário do sistema quando 
um fornecedor possuir documentação vencida. O sistema deverá dispor também de 
recurso que possibilite a digitalização de documentos entregues pelos fornecedores à 
Administração; 

e. 

Deverá realizar a geração do cadastro dos fornecedores com a exportação de planilha de 
cadastro, através da internet (WEB – ou qualquer meio magnético), a qual o fornecedor 
interessado em ter seu registro na entidade o preencha e envia para a instituição que 
importa e efetua o registro automaticamente. 

4.1.4. Modalidades de Licitações 

a. 
O sistema deverá contemplar todas as modalidades de compras, as quais contem na Lei 
8.666 de 1993, obedecendo aos limites mínimos e máximos de cada modalidade, bem 
como o Pregão Presencial disciplinado pela Lei 10.520 de 2002. 

4.1.5. Requisição de Compras 
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a. 

O sistema deverá realizar a geração de requisições de compras com possibilidade de 
vinculação a qualquer procedimento licitatório ou procedimento de compra, de modo que a 
vinculação preserve todas as informações contidas na requisição, evitando a redigitação na 
emissão dos pedidos de compras/ autorizações de fornecimento; 

b. 
Deverá consultar as requisições de modo simplificado, tendo como filtro as opções por 
produto, processo ou unidade orçamentária, permitindo ainda, informar o período referente 
à consulta. 

4.1.6. Requisição de Compras na WEB 

a. 

O sistema deverá disponibilizar um meio de elaborar requisições onde o usuário, 
previamente cadastrado, possa acessar e gerar as requisições de seu respectivo setor. 
Após a elaboração, a referida requisição deverá estar disponível para vinculação, em 
tempo real, aos devidos processos de compras e procedimentos licitatórios. 

4.1.7. Cotação de Preços 

       a. 

O sistema deverá realizar a abertura de cotação de preços, com a vinculação das 
requisições de compras já elaboradas, quantos fornecedores forem necessários para 
emissão da Carta Proposta de Cotação. Ao selecionar o Fornecedor, o sistema deverá 
contar com o recurso de ter o cadastro de fornecedor/produtos com os tipos de produtos 
que cada fornecedor pode oferecer, podendo selecionar por grupo, itens ou todos. 

       b. 
Após a escolha dos fornecedores, o sistema deverá emitir a Carta Proposta de Licitação, 
com os dados cadastrais dos escolhidos. 

       c. 
O sistema deverá gerar a exportação e importação das propostas comerciais através de 
arquivo digital, de modo que evite a digitação dos valores por parte do operador do 
sistema, do contrário, deverá permitir a digitação manual pelo próprio operador do sistema. 

       d. 
Após a recepção ou digitação das propostas, o sistema deverá dispor de preço médio dos 
Mapas Comparativos que possa expor todos os dados financeiros referentes às propostas. 

       e. 
Constatados os valores das propostas, o sistema deverá possibilitar a vinculação da 
cotação de preços a qualquer uma das modalidades previstas no art. 22 da Lei 8.666/1993, 
ou ao Pregão Presencial disciplinado pela Lei 10.520/2002. 

       f. 
Nas hipóteses previstas nos arts. 24 e 25 da Lei 8.666/1993, o sistema deverá executar, 
após a recepção ou digitação das propostas, o julgamento imediato das propostas pelo 
operador do sistema. 

       g. 
O sistema deverá fazer toda verificação referente às alterações da Lei Complementar 
147/2014. 

4.1.8. Dispensa ou Compra Direta e Inexigibilidade 

        a. 

O sistema deverá realizar em tempo real a emissão dos pedidos de compras/autorizações 
de fornecimento, a favor de fornecedores cadastrados, utilizando o banco de dados dos 
itens cadastrados, permitindo maior controle nas licitações dispensadas ou dispensáveis, 
de modo que atenda às exigências referentes aos valores impostos pela Lei 8.666/1993. 

4.1.9. Modalidade Convite 

        a. 

O sistema deverá executar um processo licitatório desde sua abertura de Carta Convite, 
amarrando a vinculação da requisição de compras, ou com a vinculação da cotação de 
preços previamente elaborada, contendo também, solicitação de saldo para a contabilidade 
e autorização para abertura de licitação. 

        b. 
O sistema deverá fazer a vinculação da Comissão de Licitação competente que participará 
do julgamento do certame licitatório. 

        c. 
A vinculação da devida requisição ou cotação de preços deverá impedir a redigitação de 
todos os itens que integram o procedimento. 

       d. 
Como se trata de modalidade licitatória com limite de valor máximo, o sistema deverá 
contemplar o disposto na Lei Complementar 147/2014 referente à exclusividade para 
empresas de pequeno porte. 

       e. 
O sistema só poderá permitir a vinculação de fornecedores previamente cadastrados por 
esta Administração. 

       f. Como decorrência do processo, o sistema deverá emitir a Carta Convite para 
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preenchimento da proposta do licitante com seus dados cadastrais, se necessário, o 
sistema deverá gerar arquivo digital que permita a exportação dos itens, e importação dos 
valores digitados pelo licitante. 

      g. 

Após a abertura das propostas e não havendo manifestação dos participantes em interpor 
recursos, o sistema deverá permitir a emissão do Termo de Renúncia. Após a recepção 
das propostas e a digitação ou importação dos valores, o sistema deverá possibilitar a 
emissão dos mapas demonstrativos sintéticos, analítico por item e comparativo, pré-
selecionando os menores preços. 

      h. 

Caso haja interposição de recursos contra a licitação em questão, o sistema deverá 
propiciar o registro do recurso e se havendo ainda a necessidade de desclassificação de 
algum fornecedor, o sistema deverá possibilitar a realização do ato, de forma que 
possibilite a devida justificação dos motivos pelos quais levaram à desclassificação, 
impossibilitando a escolha do mesmo como vencedor do certame. 

      i. 

Após o julgamento das propostas recebidas pela Administração, o sistema deverá permitir 
a emissão do parecer da comissão de licitação, emissão da Adjudicação e Homologação, e 
capa de processo de licitação com os dados pertinentes a ela. Por fim, deverá permitirá 
também, a emissão do (s) pedido (s) de compra(s)/autorizações de fornecimento, com os 
respectivos itens e valores processados no julgamento da licitação.  

4.1.10. Tomada de Preços e Concorrência Pública - Aditamento 

a.         
O sistema deverá executar a realização da rotina de Aditamento, nas formas por prazo, 
quantidade e valor, como disciplina a Lei 8.666/1993. 

4.1.11. Controle de Registro de Preços 

a.         

O sistema deverá realizar o gerenciamento de Ata de Registro de Preços, com filtros por 
número e ano de Ata, por número e ano de licitação, e também, consulta por produto 
através de seu código de cadastro no sistema. O sistema deverá ainda, realizar a emissão 
de relatório que contenha todos os dados referentes à Ata de Registro de Preços, tais 
como: dados da licitação a qual ele está vinculada, dados do fornecedor vinculado a ata, e 
todos os produtos pertinentes a ela. 

4.1.12. PREGÃO (Formato Presencial) 

a.         
O sistema deverá criar a licitação a partir das requisições de compras ou cotação de 
preços, de modo que transporte todos os itens previamente relacionados no sistema. 

b.         
Nos casos em que houver necessidade, o sistema deverá permitir a cotização de 
materiais/bens de natureza divisível, contemplando o disposto nas Leis Complementares nº 
123/2006, 147/2014 e 155/16. 

c.          
O sistema deverá permitir a vinculação da Comissão de Licitação, com possibilidade de 
informar a cada membro da comissão sua respectiva atribuição no Pregão Presencial. 

d.         
O sistema deverá possibilitar a emissão de Edital para fixação em mural desta 
Administração. 

e.          
O sistema deverá emitir arquivo digital com a exportação de todos os itens, com suas 
respectivas quantidades, para preenchimento prévio dos licitantes. No dia da sessão, o 
sistema deverá fazer a importação das propostas digitadas pelos fornecedores. 

f.          

Após a digitação ou importação das propostas, o sistema deverá apresentar a pré-
classificação com possibilidade de habilitar os fornecedores, tantos quantos necessários, 
que tiverem proposta até 10% (dez por cento) maior em relação a melhor proposta, 
contemplando disposto na Lei 10.520/2002. 

g.          
Após a pré-classificação, o sistema deverá possibilitar a informação de intervalo de lances 
que será definido pelo Pregoeiro, de modo que impeça qualquer lance com intervalo menor 
em relação ao já atribuído. 

h.         

Durante a etapa de lances, o sistema deverá possibilitar o declínio do licitante, de modo 
que apresente mensagem de alerta para confirmação do operador do sistema. Deverá 
permitir também, opções para desertar itens que por algum motivo não possam ser 
Adjudicados ou Homologados. 

i.           O sistema deverá contemplar a Lei Complementar 123/2006, contemplando suas 
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alterações posteriores, que disciplina o empate técnico entre licitantes de pequeno porte, e 
licitantes de grande porte, dando preferência aos licitantes que a lei contempla. Deverá 
ainda, apresentar em destaque todos os licitantes contemplados por este dispositivo legal. 

j.           
O sistema deverá proporcionar negociação entre esta Administração e o licitante, ou os 
licitantes vencedores do certame licitatório. 

k.         
Se houver necessidade de desclassificar o licitante provisoriamente classificado em 
primeiro, o sistema deverá possibilitar justificar os motivos pelos quais o licitante fora 
desclassificado, e, automaticamente, trazer o 2º (segundo) colocado para negociação. 

l.           
O sistema deverá dispor de recurso que permita registrar em Ata de Sessão Pública, toda e 
qualquer ocorrência que aconteceu no certame licitatório. 

m.           
O sistema deverá proporcionar emissão automática da “Ata de Sessão Pública”, de modo 
que conste na ata, todas as ocorrências da sessão. 

n.         
O sistema deverá proporcionar a emissão dos pedidos de compras/autorizações de 
fornecimento, para futuros controles da Administração. 

o.         
O sistema deverá permitir a devida vinculação da licitação às Atas de Registro de Preços e 
Contratos. 

p.         
O sistema deverá permitir a geração dos pedidos de compras/autorizações de fornecimento 
pela Administração, para o devido gerenciamento de suas informações. 

q.         
O sistema de compras deverá também gerenciar os contratos e permitir e disponibilizar os 
seguintes dados: 

  ·                     Cadastro dos Contratos: 

  ·                     Número/ano do Contrato; 

  ·                     Data de assinatura; 

  ·                     Objeto do Contrato; 

  ·                     Razão Social da empresa contratada; 

  ·                     Gênero Contratual; 

  ·                     Situação do Contrato; 

  ·                     Início da vigência; 

  ·                     Data de vencimento; 

  ·                     Número do Processo; 

  ·                     Valor total do Contrato; 

  ·                     Identificar a modalidade que deu origem ao Contrato; 

  ·                     Identificar o número dos pedidos de Compras oriundos do Contrato; 

  ·                     Identificar a dotação orçamentária utilizada no Contrato; e 

  ·                     Identificar os pagamentos já efetuados no Contrato. 

r. Do prazo vigência contratual: 

  ·                     Identificar prazo previsto para a vigência do contrato; 

  ·                     Data de assinatura do contrato; 

  
·                     Data de início do prazo de vigência do contrato (no caso dos contratos que 
têm início de vigência a partir da data da sua assinatura); e 

  
·                     Data de início do prazo de vigência do contrato (no caso dos contratos que 
têm início de vigência somente a partir da data da expedição da ordem de 
serviço/autorização para início expedida pelo administrador). 

s. Do valor do contrato: 

  ·                     Identificar valor total contratado; e 

  
·                     Identificar valor mensal contratado (no caso de contrato de prestação de 
serviços com valor mensal). 

  ·                     Rol dos contratos; 

4.1.13. Fase IV AUDESP 

a.         
O sistema deverá atender as exigências da Fase IV AUDESP, e eventuais posteriores, 
regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estando sujeito a atender 
as alterações disciplinadas pelo TCE-SP. 
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b.         
O sistema deverá permitir as importações das informações das licitações e contratos já 
realizados pelo próprio sistema, de modo que evite a redigitação dos itens e informações 
previamente informadas nos devidos procedimentos. 

c.          
Ao selecionar a modalidade, o sistema deverá impor ao usuário o preenchimento de todas 
as informações inerentes àquela modalidade.  

d.         
Ao finalizar o preenchimento das informações, o sistema deverá dispor de recurso para 
geração de arquivo, compatível com o Coletor de Dados do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, para transporte e armazenamento das informações no TCE-SP. 

e.          
O sistema deverá dispor de recurso que permita o gerenciamento das informações que já 
foram enviadas para o TCE-SP. 

f.          
Através da integração com a Contabilidade, o sistema deverá importar todas as 
informações pertinentes a ele, atendendo as especificações da Fase IV AUDESP e 
eventuais posteriores. 

4.1.14. 
O sistema deverá conter, pelo menos, os seguintes relatórios básicos (evitando 
gerador de relatórios): 

a.         
Cadastrais: o sistema deverá dispor de relatórios cadastrais, tais como fichas contábeis, 
unidade orçamentária, fornecedores, produtos, grupos de produtos e subgrupos de 
produtos; 

b.         

Fornecedores: o sistema deverá dispor de relatórios que contenham informações sobre 
fornecedores, tais como relatório sintético dos fornecedores cadastrados no sistema, 
fornecedores por produto, fornecedores por grupo de produto e fornecedores por ramo de 
atividade; 

c.          
Requisições: o sistema deverá dispor de relatório que permita consultar as requisições por 
número e ano, ou por unidade orçamentária; 

d.         
Cotação: o sistema deverá dispor de relatórios referentes à cotação, tais como carta 
proposta de cotação, mapa demonstrativo de cotação e justificativa de dispensa de 
licitação; 

e.          
Licitação: o sistema deverá dispor de relatórios de licitação, tais como carta proposta de 
licitação, mapa demonstrativo de licitação, prévia de licitação, licitações canceladas, saldo 
de itens licitados, adjudicação e homologação de licitação; 

f.          
Pregão Presencial: o sistema deverá dispor de relatórios para pregão presencial, tais como 
ata de sessão pública, mapa de lances do pregão, itens do pregão, saldo dos itens 
licitados, itens por fornecedor e comparativo de preços; 

4.2.  
Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Compras, Licitações, Gestão de 

Contratos, e Pregão atendendo a Fase IV Audesp. 

4.2.1 Tomada de Preços e Concorrência Pública 

a.         
Deverá permitir o preparo do certame em conformidade com a Lei 8.666 de 1993, inclusive 
com o resumo para a publicação com emissão do edital para mural e respectivos recibos. 

b.         
Partindo das requisições de compras ou das cotações de preços, o sistema deverá 
carregar todos os itens previamente digitados, evitando redigitação. 

c.          
O sistema só poderá permitir a vinculação de fornecedores previamente cadastrados por 
esta Administração. O sistema deverá permitir a vinculação da Comissão de Licitação 
competente que participará do julgamento do certame licitatório. 

d.         
A exemplo dos convites, após a recepção das propostas, o sistema deverá possibilitar a 
emissão dos mapas demonstrativos sintéticos, analíticos por item e comparativos, com pré-
seleção por menor preço total e por itens. 

e.          

Se houver necessidade, o sistema deverá permitir a desclassificação de itens específicos 
para qualquer fornecedor, ou, até mesmo, a desclassificação de um ou mais fornecedores, 
de modo que possibilite justificar todo e qualquer motivo que leve a Comissão de Licitação 
a tomar essa decisão. 

f.          
Após o julgamento das propostas recebidas pela Administração, o sistema deverá permitir 
a emissão do parecer da comissão de licitação, emissão da Adjudicação e Homologação, e 
capa de processo de licitação com os dados pertinentes a ela. Por fim, deverá permitirá 
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também, a emissão do (s) pedido (s) de compra (s) /autorizações de fornecimento, com os 
respectivos itens e valores processados no julgamento da licitação.  

4.2.2. PREGÃO (Formato Eletrônico) 

a.         
O sistema deverá permitir que pregões eletrônicos realizados em sites oficiais sejam 
registrados sem qualquer prejuízo de informações. 

b.         
O sistema deverá permitir a vinculação da Comissão de Licitação, com possibilidade de 
informar a cada membro da comissão sua respectiva atribuição no Pregão Eletrônico. 

c.          
O sistema deverá permitir a cotização dos itens (cota principal e cota reserva), da licitação, 
para contemplar o disposto nas Leis Complementares nº 123/2006, 147/2014 e 155/2016. 

d.         
Ao registrar os fornecedores e itens que foram homologados na Ata Oficial, o sistema 
deverá permitir a vinculação da licitação às Atas de Registros de Preços e Contratos 
pertinentes à Administração. 

4.2.3. Gerenciamento dos Instrumentos Contratuais 

a.         Da alteração contratual: 

  ·                     Número da licitação a ser editada; Finalidade do aditamento; e 

  ·                     Valor do aditamento; 

b.         Dos relatórios dos contratos: 

  Relatório geral de contratos; 

  Pagamentos efetuados no período; 

  Contratos por situação Análise de vencimentos; e 

  Contratos por fornecedor. 

4.2.4. Relatórios 

a.         
Pedidos de compras: o sistema deverá dispor de consultas aos pedidos, tais como 
impressão de pedidos já emitidos, saldo de pedidos, pedidos empenhados, pedidos 
cancelados e pedidos não empenhados; 

b.         

Relatórios Gerenciais: o sistema deverá dispor de relatórios gerenciais, tais como licitações 
realizadas no exercício, licitações realizadas por modalidade, compras por item, compras 
por fornecedor, compras por ficha contábil, compras por modalidade e compras por 
período. 

4.2.5. Condição de Manutenção mínimas 

a. 
O sistema deverá possuir forma de realizar cópia de segurança (Backup) completa do 
banco de dados do sistema; 

b Deverá possuir forma de restauração completa da cópia de segurança. 

c 
Deverá possui interface para gerenciamento de contas de usuário (alteração de senha e 
dados de acesso complementares, incluindo permissões) 

 

  ITEM 5 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO 

ITEM DESCRIÇÃO 

5. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de Almoxarifado 

  

Visando atender as peculiaridades do serviço, o módulo de Almoxarifado deverá ser 
desenvolvido em plataforma Web com acessos intranet e internet, possibilitando o 
gerenciamento e controle do estoque da Instituição em diversificados níveis, sendo: 
Almoxarifado, Centro de Custo, Conta Contábil, Localização, Lote, Validade. 
Possibilitar o controle dos estoques Mínimo, Máximo, Ponto de Reposição. 
O sistema deverá permitir integração com aplicação de Contabilidade para lançamento 
das liquidações e conciliações financeiras, devidamente classificadas de acordo com 
TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 

5.1.  Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Almoxarifado. 

5.1.1 Sobre os Cadastros: 

a. 
Deverá possibilitar o controle de datas da aplicação, não permitindo retroagir os 
lançamentos, de acordo com comunicado do TCESP – SDG 43/2012, permitindo 
visualizar no momento da alteração a data vigente do sistema e data futura. 
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b. Deverá permitir cadastrar multi-almoxarifados com endereço; 

c. 
Deverá permitir cadastrar as unidades orçamentárias existentes na instituição, informando 
“Unidade Orçamentaria” e “Unidade Executora”; 

d. Deverá permitir cadastrar os Centros de Custos atrelados à Unidade Orçamentária; 

e. 
Deverá permitir cadastrar grupos de produtos, respeitando a quantidade de níveis 
configurados (ex: Grupo / Subgrupo / Classe), classificando o grupo em “Materiais”, 
“Serviços” ou “Permanentes”, definindo-os de acordo com as classificações AUDESP.  

5.1.2 Deverá permitir cadastrar os produtos aplicando: 

a. Vínculo com o grupo/subgrupo de produtos; 

b. Unidade de medida; 

c. Tipo do estoque; 

d. Descrição; 

e. Vínculo com Almoxarifado; 

f. Controle de lote e validade por Almoxarifado; 

g. Controle de estoques máximo, mínimo e ponto de reposição por Almoxarifado; 

h. Vínculo com mais de uma classificação contábil; 

5.1.3. 
Deverá permitir controlar o estoque por localização no Almoxarifado, nos níveis definido 
na configuração do sistema (ex: Local, Sub-local e Posição); 

5.1.4. Deverá permitir cadastrar os fornecedores/credores: 

a. Definindo o tipo em “Fornecedor” ou “Credor”; 

b. 
Definir o porte em “Limitada”, “Sociedade Anônima”, “Microempresa”, “Empresa de 
Pequeno Porte”, “Microempresário Individual” ou “Eireli” (Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada); 

c. Registrar o site do fornecedor/credor; 

d. Registrar quando apto para compra e ativo; 

e. Definir quando “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”; 

f. Vincular ao fornecedor / credor os ramos de atividade de acordo com código CNAE; 

g. Cadastrar o endereço definindo: 

g.1 
O tipo do endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou 
“Localização”; 

g.2 
O CEP as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro” devem ser 
preenchidos automaticamente, ficando para preenchimento o número e complemento. 

h. Vincular o contato do fornecedor/credor com nome, e-mail, telefone, ramal; 

i. Vincular dados do representante com CPF, nome e função. 

5.1.5. 
Deverá permitir cadastrar o responsável com a informação do CPF e nome, definindo a 
função em “Almoxarife”, “Solicitante” e “Requisitante”. 

5.1.6. 
Deverá permitir cadastrar os ramos de atividades existentes, porém deverá possuir carga 
inicial, de acordo com CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica); 

5.1.7. Deverá permitir cadastrar as unidades de medidas, informando sigla e descrição. 

5.1.8. 

Deverá possuir o Plano de Contas AUDESP devidamente atualizado, porém permitir o 
cadastro de um novo registro caso julgue necessário, com definição das contas de “Ativo”, 
“Variação Patrimonial Diminutiva” e “Variação Patrimonial Aumentativa”, bem como 
informar o ano a que se refere; 

5.1.9. Permitir consulta das Classificações Contábeis existentes. 

5.1.10. Sobre a Movimentação do Estoque:  

a. Registro Inicial do Estoque: 

a.1. 

Deverá permitir registrar o estoque inicial por almoxarifado, através do código de cadastro 
do produto, informando a localização do produto, o lote e vencimento do produto, o 
estoque inicial para determinado centro de custo, conta contábil, a quantidade inicial e o 
valor unitário atual. 

5.1.11. Registro das Entradas no Estoque: 

a. Deverá permitir registrar as entradas do estoque no Almoxarifado, verificando os níveis de 
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gerenciamentos, pois quando aplicado controle de usuário por Almoxarifado e Centro de 
Custo, o sistema deverá permitir a entrada somente para o almoxarifado e centro de custo 
que o usuário logado possui permissão; 

b. Deverá permitir definição do evento da entrada no estoque em “Aquisição de Estoque” 

c. Deverá permitir definição do almoxarifado que está recebendo o estoque; 

d. Deverá permitir definição do centro de custo que está recebendo o estoque; 

e. 
Deverá permitir informar os dados do documento fiscal, com número, série e data do 
documento; 

f. 
Permitir incluir somente os produtos que possui vínculo com o almoxarifado informado, 
definindo a localização do produto no estoque, lote e vencimento, quantidade adquirida e 
valor total; 

5.1.12. Registro das Saídas do Estoque: 

a. 

Deverá permitir registrar as baixas do estoque verificando os níveis de gerenciamentos, 
pois quando aplicado controle de usuário por almoxarifado e centro de custo, o sistema 
deverá permitir a baixa do estoque somente para o almoxarifado e centro de custo que o 
usuário logado possui permissão; 

b. 
Deverá permitir definir o evento da saída do estoque em “Baixa por Perda”, “Baixa por 
Quebra”, “Outras Baixas do Estoque” ou “Consumo por Requisição”; 

c. Deverá permitir definição do almoxarifado que está baixando o estoque; 

d. Deverá permitir definição do centro de custo que está consumindo o estoque; 

e. 
Para o evento “Consumo por Requisição”, permitir vincular a requisição utilizando o 
número e ano da mesma; 

f. 
Permitir consumir apenas os produtos que possui estoque para o centro de custo 
selecionado, informando o código de cadastro do produto e quantidade, informando a 
classificação contábil que está sendo consumida; 

g. 

Quando vinculado à requisição de saída de material o sistema deverá preencher 
automaticamente os produtos que serão consumidos, com código de produto, descrição, 
unidade de medida, localização, lote, validade, conta contábil, conta de variação de 
estoque e quantidade solicitada, ficando para o usuário definir o atendimento total ou 
atendimento parcial; 

5.1.13. Registro dos Consumos Diretos de Produtos: 

a. 

Deverá permitir registrar as entradas do estoque no Almoxarifado, verificando os níveis de 
gerenciamentos aplicados, pois quando aplicado controle de usuário por Almoxarifado e 
Centro de Custo, o sistema deverá permitir a entrada somente para o almoxarifado e 
centro de custo que o usuário logado possui permissão; 

b. 
Deverá permitir definição do evento da movimentação do estoque em “Consumo Direto de 
Estoque”; 

c. Deverá permitir definição do almoxarifado que está movimentando o estoque; 

d. Deverá permitir definição do centro de custo que está consumindo o estoque; 

e. 
Deverá permitir informar os dados do documento fiscal, com número, série e data do 
documento; 

f. 
Permitir incluir somente os produtos que possui vínculo com o almoxarifado informado, 
definindo a localização do produto no estoque, lote e vencimento, quantidade e valor total; 

5.1.14. Registro dos Estornos das Movimentações: 

a. 

Deverá permitir estornar as movimentações verificando os níveis de gerenciamentos, pois 
quando aplicado controle de usuário por Almoxarifado, o sistema deverá permitir o 
estornado somente das movimentações do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 

Os estornos devem ser realizados através da busca da movimentação por almoxarifado, 
evento da movimentação, data do movimento, número da requisição, número e data do 
documento fiscal, aplicando o estorno para todos os produtos da movimentação ou para 
produto específico, na quantidade total ou parcial. 
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5.1.15. Registro da Transferência de Estoque entre Almoxarifados: 

a. Sobre o Envio do Estoque 

a.1 

Deverá permitir transferir os estoques entre os Almoxarifados, verificando os níveis de 
gerenciamentos, pois quando aplicado controle de usuário por Almoxarifado, o sistema 
deverá permitir que a retirada do estoque do almoxarifado de origem, seja somente do 
almoxarifado que o usuário logado possui permissão; 

a.2 
Deverá permitir relacionar os produtos que serão transferidos através do código de 
cadastro do produto; 

a.3 Deverá permitir informar de qual centro de custo será retirado o estoque; 

a.4 Deverá permitir informar de qual localização será retirado o estoque; 

a.5 Deverá permitir informar qual lote e vencimento será transferido; 

5.1.16. Sobre o Recebimento do Estoque: 

a. 
Deverá após seleção do almoxarifado e movimentação, preencher os produtos que estão 
sendo recebidos, exibindo o código de cadastro, descrição, unidade de medida, 
localização, lote, vencimento, conta contábil, centro de custo e quantidade. 

5.1.17. Sobre a Devolução do Estoque: 

a. 

Deverá permitir registrar a devolução de produtos informando o almoxarifado origem e 
movimentação, exibindo almoxarifado destino, identificando o código de cadastro do 
produto, descrição, unidade medida, localização, lote, vencimento, conta contábil, centro 
de custo e quantidade. 

5.1.18. Registro da Reclassificação Contábil do Estoque: 

a. 
Deverá permitir realizar a reclassificação contábil do produto no estoque, através do 
código de cadastro do produto, localização do produto, lote e vencimento, a conta de 
origem, conta destino e quantidade que será reclassificada. 

5.1.19. 
Sobre os Relatórios - Deverá permitir a geração de download do relatório no formato 
“PDF”, para que o usuário possa realizar uma análise prévia das informações e logo 
efetue a impressão; 

5.1.19.1 Relatório de Conta Corrente por Produto: 

a. Deverá permitir gerar o relatório por período, selecionando mais que um produto;  

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·       Como título - Conta Corrente do Produto e período da movimentação informando 
quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·       Agrupar as informações por produto, exibindo código e descrição, data da 
movimentação, código da movimentação, descrição do movimento, Nº/serie e data do 
Documento, classificação contábil, quantidade e valor de entrada, quantidade e valor da 
saída, saldo físico, saldo financeiro e preço médio. 

5.1.20. Relatório de Conta Corrente por Produto e Almoxarifado: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por período, selecionando mais que um 
almoxarifado e produto 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·         Como título - Conta Corrente do Produto por Almoxarifado e período da 
movimentação informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·         Agrupar as informações por almoxarifado e produto, exibindo código e descrição, 
data da movimentação, código da movimentação, descrição do movimento, Nº/serie e 
data do Documento, conta contábil movimentada, quantidade e valor de entrada, 
quantidade e valor da saída, saldo físico, saldo financeiro e preço médio. 

5.1.21. Impressão da Requisição de Almoxarifado: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 
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·                Como título – Requisição de Materiais por Almoxarifado; 

 

·                Exibir número e ano da requisição, data da requisição, centro de custo, 
justificativa, aplicação, responsável, almoxarifado, sequência do item, quantidade 
requisitada, unidade de medida, código do produto, descrição, permitindo registrar 
assinaturas de autorização, separação e recebido com registro das datas. 

5.1.22. AUDESP Geral: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por período, podendo ser emitido por classificação 
contábil se julgar necessário; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Balancete AUDESP e período da movimentação informando 
quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  
·            Agrupar as informações por classificação contábil, exibindo saldo anterior do 
período, total adquirido, total estornado da aquisição, total incorporado, total estornado da 
incorporação, total de saídas, total estornado das saídas, o saldo atual por conta. 

5.1.23. AUDESP por Almoxarifado: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por período, selecionando mais que um 
almoxarifado e classificação contábil; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Balancete AUDESP por Almoxarifado e período da movimentação 
informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Agrupar as informações por Almoxarifado e classificação contábil, exibindo saldo 
anterior do período, total adquirido, total estornado da aquisição, total incorporado, total 
estornado da incorporação, total de saídas, total estornado das saídas, o saldo atual por 
conta, totalizando por Almoxarifado e total geral. 

5.1.24. Relatório de Média de Consumo por Centro de Custo: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do centro de custo que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por período, selecionando mais que um centro de 
custo, grupo de produto e produto; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Média de Consumo por Centro de Custo e período da 
movimentação informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  
·            Agrupar as informações por Centro de Custo, Grupo de Produto e Produto, 
exibindo o período consumido, quantidades, valor de consumo, médias e totais.  

5.1.25. Relatório de Inventário de Estoque: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. Deverá permitir a geração do relatório por data, grupo de produto e almoxarifado; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Inventário de Estoque e data do inventário informando se o período 
selecionado está em “Aberto”; 

  
·            Agrupar as informações por almoxarifado e grupo de produtos, exibindo código e 
descrição do produto, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total, 
totalizando os agrupamentos. 

5.1.26. Relatório de Localização de Estoque: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. Deverá permitir a geração do relatório por data, almoxarifados e produtos; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Localização de Estoque e data da consulta informando quando a 
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data informada estiver em “Aberto”; 

  
·            Agrupar as informações por almoxarifado, exibindo código e descrição do 
produto, a localização de cada produto e o saldo em cada local. 

5.1.27. Relatório de Rastreamento de Lote: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório buscando o período de vencimento analisado, 
almoxarifados e produtos; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  
·            Como título – Rastreamento de Lote e período de vencimento analisado 
informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  
·            Agrupar as informações por Almoxarifado e produto, exibindo código do lote, 
vencimento, localização e saldo para local e lote e logo, totalizar o saldo do produto.  

5.1.28. Relatório do Extrato de Movimentação Geral: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por período, podendo ser emitido por classificação 
contábil se julgar necessário; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Extrato da Movimentação e período da movimentação informando 
quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Agrupar as informações por classificação contábil, data da movimentação, evento 
da movimentação, nº do empenho, Nº/Série e data do documento fiscal, fornecedor, valor 
de entrada, valor de saída, saldo da conta por movimento, saldo final da conta e total 
geral das classificações contábeis. 

5.1.29. Relatório de Extrato de Movimentação por Almoxarifado: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por período, selecionando mais que um 
almoxarifado e classificação contábil; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Extrato de Movimentação por Almoxarifado e período da 
movimentação informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Agrupar as informações por Almoxarifado e Classificação Contábil, data da 
movimentação, evento da movimentação, nº do empenho, Nº/Série e data do documento 
fiscal, fornecedor, valor de entrada, valor de saída, saldo da conta por movimento, saldo 
final da conta e total geral por almoxarifado. 

5.1.30. Relatório de Nota de Saída: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir identificar a movimentação, buscando pela data da movimentação, código 
da requisição, centro de custo, almoxarifado ou evento da movimentação, tendo a opção 
de exibir o valor movimentado; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Nota de Saída; 

  

·            Exibir o almoxarifado movimentado, data da movimentação, evento, centro de 
custo, número da requisição, código e descrição do produto, unidade de medida, lote e 
validade, quantidade, valor da saída e total consumido, registrando assinatura e data da 
retirada. 

5.1.31. Relatório de Nota de Entrada: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir identificar a movimentação buscando pela data da movimentação, 
Nº/Serie e data do documento fiscal, fornecedor, almoxarifado, empenho ou evento da 
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movimentação; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Nota de Entrada; 

 

·            Demonstrar o almoxarifado movimentado, data da movimentação, evento, centro 
de custo, nº do empenho, fornecedor, Nº/Série e data do documento fiscal, código e 
descrição do produto, unidade de medida, lote e validade, quantidade, valor bruto, valor 
desconto, valor líquido e valor total. 

5.1.32. Relatório de Nota de Transferência: 

a. 
Deverá permitir identificar a movimentação desejada, buscando pela a data da 
movimentação, almoxarifado de origem, almoxarifado de destino e evento da 
movimentação; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Nota de Transferência; 

  

·            Demonstrar o almoxarifado de origem, data da movimentação, almoxarifado de 
destino, evento da movimentação, nº sequência, código e descrição do produto, unidade 
de medida, centro de custo, lote e validade do produto, localização, quantidade e valor 
total transferido, registrando assinatura e data da transferência ou devolução. 

5.1.33. Relatório de Estoque Mínimo: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por data, selecionando mais que um almoxarifado e 
produto; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Relatório de Estoque Mínimo e data da consulta; 

  
·            Agrupar as informações por Almoxarifado, exibindo código e descrição do 
produto, unidade de medida, quantidade mínima registrada e quantidade atual. 

5.1.34. Relatório de Estoque Máximo: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por data, selecionando mais que um almoxarifado e 
produto; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Relatório de Estoque Máximo e data da consulta; 

  
·            Agrupar as informações por Almoxarifado, exibindo código e descrição do 
produto, unidade de medida, quantidade máxima registrada e quantidade atual. 

5.1.35. Relatório de Ponto de Reposição: 

a. 
Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui 
permissão; 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por data, selecionando mais que um almoxarifado e 
produto; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como título – Relatório de Ponto de Reposição e data da consulta; 

  
·            Agrupar as informações por Almoxarifado, exibindo código e descrição do 
produto, unidade de medida, ponto de reposição registrada e quantidade atual; 

5.1.36. Relatório de sugestão de Ponto de Reposição: 

a. Deverá permitir emissão somente do almoxarifado que o usuário logado possui permissão 

b. 
Deverá permitir a geração do relatório por período de consulta, selecionando mais que um 
almoxarifado e produto; 

c. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Relatório de Sugestão de Ponto de Reposição e data da consulta; 

 
·            Agrupar as informações por Almoxarifado, exibindo código e descrição do 
produto, unidade de medida, ponto de reposição e reposição sugerida. 
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5.2. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Almoxarifado 

5.2.1. 
Sobre a Requisição do Material - Deverá permitir gerar a requisição de retirada de 
material do estoque, verificando os níveis de gerenciamento. 

a. 
O usuário logado somente poderá requisitar material ao almoxarifado e centro de custo 
que possui vínculo; 

b. 
Deverá permitir requisitar somente os produtos que estão vinculados ao almoxarifado 
informado; 

c. Permitir informar o solicitante do material; 

d. Permitir informar onde será aplicado o material e a justificativa da retirada. 

5.2.2. Sobre Consulta de Estoque: 

a. 
Deverá permitir consultar em tela o estoque atualizado dos produtos, aplicando filtros de 
pesquisa por almoxarifado, código de cadastro do produto, descrição, localização do 
estoque, lote, vencimento, centro de custo, conta contábil e saldo do estoque. 

5.2.3. Sobre o Inventário do Estoque: 

a. 
Deverá permitir informar responsável pela contagem do estoque, com registro do Nome e 
função; 

b. 
Deverá permitir informar qual almoxarifado será inventariado, bloqueando a 
movimentação total quando inventariado todos os grupos de produtos, ou bloquear 
somente os grupos de produtos que estão em processo de contagem; 

c. Deverá permitir registrar observação complementar; 

d. Deverá permitir registrar a data de finalização da contagem; 

e. 

Deverá permitir realizar a digitação da contagem através do código de cadastro do 
produto, informando a localização atual do produto, o lote e vencimento do produto, o 
estoque atual para determinado centro de custo, a quantidade identificada e a data da 
contagem, devendo o sistema identificar automaticamente a quantidade que será 
ajustada.  

5.2.4. Sobre a Manutenção e Configuração - Usuário: 

a. 
Grupo de Usuário: Deverá permitir a criação de grupo de usuário com nome, e-mail, 
descrição, definir se o grupo será de “Administradores”, com ativação e vinculação de 
Usuários. 

b. 

Administração de Usuário: Deverá permitir o cadastro de usuário com Nome, Sobrenome, 
e-mail, definindo o mesmo como “Administrador”, vinculação de foto, com ativação e 
bloqueio de usuário, definição de login e senha, dando a opção para alteração da senha 
no próximo acesso, armazenando pergunta secreta, e geração de chave “Token”, 
permitindo ainda vincular o usuário a vários grupos de acesso. 

c. 
Alterar Senha: Deverá permitir a redefinição da senha para o usuário, informando a senha 
atual e nova senha. 

d. 
Regras de Usuário: Deverá permitir definir as regras de acesso e menu para o grupo e 
usuário. 

e. 
Permissão por Registro: Deverá permitir definir as regras de acesso por grupo e usuário 
para os almoxarifados e centros de custos. 

5.2.5. 

Instituição: Deverá permitir cadastrar a instituição informando o tipo da unidade 
gestora, CNAE, CNPJ, nome/ razão social, nome fantasia, nome e CPF do 
responsável, telefone, CEP, estado, município, endereço, número, bairro, 
complemento, logotipo da instituição e quais informações serão impressas nos 
relatórios, bem como permitir informar se deverá ser exibido o nome do usuário 
que está emitindo os relatórios. 

5.2.6. Configuração do Sistema: Deverá permitir na configuração inicial do sistema: 

a. Definir qual a data que será iniciada as atividades; 

b. Definir com quantos dígitos será composto o código do produto; 

c. 
Definir com quantos níveis será aplicado o cadastro do grupo do produto, bem como com 
quantos dígitos; 
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d. 
Definir com quantos níveis será aplicado o controle da localização do estoque e 
quantidade de dígitos; 

e. 
Definir com quantos níveis será aplicado o cadastro de centro de custo e quantidade de 
dígitos; 

f. 
Definir se será aplicado com controle de estoque por centro de custo na entrada do 
estoque 

 

  ITEM 6 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO 

ITEM DESCRIÇÃO 

6. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de Patrimônio 

  

Visando atender as peculiaridades do serviço, o módulo de Patrimônio deverá ser 
desenvolvido em plataforma WEB com acessos intranet e internet, possibilitando 
administração dos Bens Móveis, Intangíveis, Relação Carga, Imóveis e Controle de Obras. 
 
O sistema deverá ter como objetivo permitir integração com aplicação de Contabilidade 
para lançamento das liquidações e conciliações financeiras, devidamente classificadas de 
acordo com o TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 

6.1 Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Patrimônio. 

6.1.1. Sobre os Cadastros: 

a. 
Deverá possibilitar o controle de datas da aplicação, não permitindo retroagir os 
lançamentos, de acordo com comunicado do TCESP – SDG 43/2012, permitindo visualizar 
no momento da alteração a data vigente do sistema e data futura. 

b. 
Deverá permitir cadastrar as unidades orçamentárias existentes na instituição, informando 
“Unidade Orçamentaria” e “Unidade Executora”; 

c. Deverá permitir cadastrar os Centros de Custos atrelados à Unidade Orçamentária; 

d. 
Deverá permitir cadastrar as localizações patrimoniais vinculadas aos centros de custos, 
nos níveis definidos na configuração do sistema (ex: Local e Sublocal); 

e. Deverá permitir cadastrar o responsável com a informação do CPF, nome e cargo; 

f. 
Deverá permitir cadastrar os estados de conservação, informando o conceito e pontuação, 
porém o sistema deverá carregar como carga inicial os estados de conservação 
“Excelente”, “Bom”, “Regular” e “Ruim”; 

g. 
Deverá permitir cadastrar os tipos de documentos utilizados, informando o nome e 
descrição; 

h. 

Deverá permitir cadastrar os motivos da baixa do bem informando a descrição, porém o 
sistema deverá carregar como carga inicial os motivos “Alienação”, “Furtos, Extravios e 
Roubos”, “Destruição”, “Cessão”, “Declaração de Incapacidade”, “Troca e Permuta”, entre 
outros; 

i Deverá permitir cadastrar os fornecedores/credores: 

i.1 Definindo o tipo em “Fornecedor” ou “Credor”; 

i.2 
Definir o porte em “Limitada”, “Sociedade Anônima”, “Microempresa”, “Empresa de Pequeno 
Porte”, “Microempresário Individual” ou “Eirelli (Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada)”; 

i.3 Registrar o site do fornecedor/credor; 

i.4 Registrar quando apto para compra e ativo; 

i.5 Definir quando “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”; 

i.6 Vincular ao fornecedor / credor os ramos de atividade de acordo com código CNAE; 

i.7 Cadastrar o endereço definindo: 

  
·         O tipo do endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou 
“Localização”; 

  
·         Com o CEP, as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro” devem 
ser preenchidas automaticamente, ficando para preenchimento o número e complemento. 

i.8 Vincular o contato do fornecedor/credor com nome, e-mail, telefone, ramal; 
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i.9 Vincular dados do representante com CPF, nome e função. 

6.1.2. 

Deverá permitir cadastrar os tipos de bens, respeitando a quantidade de níveis configurados 
(ex: Tipo do Bem / Classe do Bem), classificando os tipos nas categorias “Bem Móveis”, 
“Bem Imóveis” ou “Bem Intangíveis”, definindo a vida útil integral do bem “em anos”, 
percentual do residual, classificação contábil e quando categoria “Bem Imóvel” classificar 
em “Terrenos”, “Obras” ou “Outros”. 

6.1.3. 
Deverá permitir cadastrar as comissões responsáveis pelo gerenciamento do patrimônio, 
informando o tipo de documento que designou a comissão, com número e data, período de 
vigência e os integrantes da comissão, informando CPF, nome e função; 

6.1.4. Deverá permitir cadastrar os cartórios de registros imobiliários com endereço, definindo: 

a. 
O tipo do endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou 
“Localização”; 

b. 
Com o CEP, as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro” devem ser 
preenchidas automaticamente, ficando para preenchimento o número e complemento; 

c. Vincular um ou mais contatos do cartório com telefone 

d. 
Deverá permitir cadastrar os expropriados definindo “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”, 
vinculando endereço; 

e. 
O tipo do endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou 
“Localização”; 

d. 
Com o CEP, as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro” devem ser 
preenchidas automaticamente, ficando para preenchimento o número e complemento; 

f. Vincular o contato do cartório com nome, e-mail, telefone, ramal; 

6.1.5. 

Deverá possuir o Plano de Contas AUDESP devidamente atualizado, porém permitir o 
cadastro de um novo registro caso julgue necessário, com definição das contas de “Ativo”, 
“Variação Patrimonial Diminutiva” e “Variação Patrimonial Aumentativa”, bem como informar 
o ano a que se refere. 

6.1.6. Permitir consulta das Classificações Contábeis existentes; 

6.1.7. Sobre o registro dos Bens - Registro das Obras: 

a. 
Deverá permitir consultar em tela as obras já cadastradas, pesquisando por “Descrição”, 
“Tipo de Bem” e “Tipo da Obra”; 

b. Deverá permitir vincular o tipo do bem; 

c. Deverá permitir registrar o tipo do imóvel; 

d. Deverá permitir registrar a descrição do bem; 

e. Deverá permitir definir a situação da obra em “Em andamento” ou “Parada”; 

6.1.8. Sobre a Movimentação Patrimonial - Registro das Aquisições / Incorporações: 

a. Dos Bens Móveis / Intangíveis: 

b. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

c. 

Deverá permitir para o evento de “Aquisição de Bens Patrimoniais”, informar o empenho da 
despesa, com preenchimento automático do fornecedor e valor do empenho, quando o 
fornecedor do empenho não possuir cadastro no sistema de Patrimônio o mesmo deverá 
ser cadastrado automaticamente; 

d. 
Deverá permitir informar os dados fiscais, preenchendo o tipo do documento, número, série 
e data do documento; 

e. Deverá permitir informar o número de processo, data da garantia e descrição adicional; 

f. 
Deverá permitir registrar movimentação dos bens em grupo, definindo a localização, estado 
de conservação, valor unitário e se os bens serão colocados em uso para controle da vida 
útil e início da depreciação dos bens; 

h. Dos Bens Imóveis: 

a. 
Deverá permitir definir o evento da entrada em “Aquisição de Bens Patrimoniais”, 
“Incorporação de Bens Patrimoniais por Doação” e “Outras Incorporação de Bens”; 

b. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
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lançamento; 

c. Deverá permitir informar o número de processo; 

d. 
Deverá permitir registrar movimentação do imóvel, informando a área total em metros 
quadrados e o valor atual o imóvel; 

6.1.10. Das Incorporações de Custo de Obras: 

a. 
Deverá permitir definir o evento da entrada em “Incorporação de Custo de Obras em 
Andamento”; 

b. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

c. 
Deverá permitir informar os dados fiscais, preenchendo o tipo do documento, número, série 
e data do documento; 

d. Deverá permitir registrar movimentação da obra, informando o valor da medição; 

6.1.11. Registro das Depreciações/Amortizações: 

a. Deverá permitir executar a depreciação/amortização dos bens pela categoria do bem; 

b. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

c. 
Deverá permitir executar a depreciação/amortização por tipo de bem, em grupo ou 
individual por bem; 

d. 

Após a seleção da categoria e tipo de bens, o sistema deverá, de forma automática, 
apresentar através de lista os bens que serão depreciados/amortizados, se é relação carga, 
a descrição do bem, valor de aquisição/reavaliação, valor atual do bem, valor residual, vida 
útil remanescente, percentual da depreciação, quantos meses serão depreciados, valor total 
da depreciação por bem e o valor atualizado do bem após a depreciação/amortização; 

6.1.12. Registro das Transferências Patrimoniais: 

a. 
Deverá permitir registrar as transferências entre as localizações patrimoniais, vinculando a 
documentação que autoriza a transferência, definindo o tipo de documento, número e data 
do documento; 

b. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

c. Deverá permitir realizar transferência em grupo; 

d. Deverá permitir informar o local de destino do bem e o local de origem;  

6.1.13. Registro Reavaliação Patrimonial - Dos Bens Móveis / Intangíveis: 

a. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

b. 
Deverá permitir vincular a comissão responsável pela reavaliação dos bens moveis / 
intangíveis; 

c. Deverá permitir reavaliar os bens patrimoniais e relação carga; 

d. Deverá exibir o valor atual do bem; 

e. 
O sistema deverá sugerir o valor da reavaliação do bem utilizando como base de cálculo a 
vida útil provável do bem, o estado de conservação avaliado e valor de mercado, deixando 
a critério da comissão aceitar a sugestão ou informar o valor desejado; 

6.1.14. Dos Bens Imóveis: 

a. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

b. Deverá permitir vincular a comissão responsável pela reavaliação dos bens imóveis; 

c. 
Deverá exibir o valor atual do imóvel selecionado, vida útil provável em meses e o valor de 
reavaliação; 

6.1.15. Registro da Reclassificação Contábil: 

a. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

b. 
Deverá permitir realizar a reclassificação contábil do bem patrimonial e relação carga, 
informando a categoria e o tipo do bem de destino, devendo o sistema permitir identificar os 
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bens que serão reclassificados através do número do bem, se é relação carga, descrição, 
tipo do bem atual, classificação contábil; 

c. 
Deverá demonstrar em tela qual o valor de aquisição/reavaliação, valor depreciado e valor 
atual do bem que será reclassificado; 

6.1.16. Registro das Baixas Patrimoniais - Dos Bens Móveis / Intangíveis: 

a. 
Deverá permitir definir o evento da baixa em “Baixa de Bens Patrimoniais” e “Baixa de Bens 
Patrimoniais por Doação”; 

b. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

c. Deverá permitir informar o motivo da baixa; 

d. 
Deverá permitir informar a documentação que autoriza a baixa do patrimônio, definindo o 
tipo de documento, número e data do documento; 

e. 
Deverá permitir informar a documentação que autoriza a baixa do patrimônio, definindo o 
tipo de documento, número e data do documento; 

f. 
Deverá demonstrar em grade qual o valor de aquisição/reavaliação, valor depreciado e 
valor líquido da baixa; 

6.1.17. Registro das Baixas Patrimoniais - Dos Bens Imóveis: 

a. 
Deverá permitir definir o evento da baixa em “Baixa de Bens Patrimoniais” e “Baixa de Bens 
Patrimoniais por Doação”; 

b. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

c. Deverá permitir realizar baixa parcial e total do imóvel; 

d. Deverá permitir informar o motivo da baixa; 

e. 
Deverá permitir informar a documentação que autoriza a baixa do patrimônio, definindo o 
tipo de documento, número e data do documento; 

f.          
Deverá permitir registrar baixa dos bens em grupo ou individual, pesquisando através do 
número do imóvel e descrição; 

g.          
Deverá permitir na baixa parcial informar, em metros quadrados, a quantidade que está 
sendo baixada; 

h.         
Deverá demonstrar em tela a área total do imóvel, área que está sendo baixada e área 
restante; 

i.         
Ao concluir a movimentação, o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos 
no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo 
com a classificação contábil AUDESP. 

6.1.18. Conclusão de Obra: 

a. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

b. 
Deverá permitir informar a documentação que define a conclusão da obra, preenchendo o 
tipo de documento, número e data do documento; 

c. 
Deverá permitir informar a obra que está sendo concluída e em qual imóvel será 
incorporado o custo total da obra; 

d. 
Deverá permitir definir em metros quadrados o tamanho do imóvel que está incorporando à 
obra; 

6.1.20. Registro do Estorno de Lançamentos: 

a. 
Deverá permitir realizar estornos dos lançamentos dos bens e relação carga de todas as 
categorias; 

b. 
Deverá, ao informar o bem que será estornado, demonstrar em tela as movimentações 
registradas para o mesmo, a fim de facilitar a identificação do lançamento que será 
estornado. 

6.1.21. Periférico - Das Impressoras: 

a. 
Deverá permitir gerar etiquetas através das impressoras do modelo (referência apenas) 
“Argox – OS214 Plus”, permitindo ainda que o usuário parametrize o modelo padrão 
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estabelecido pela Instituição sobre largura, altura, margem, tamanho das colunas, tamanho 
da fonte, quantidade de caracteres e quantidade de colunas utilizada na etiqueta, devendo 
gravar o modelo definido; 

b. 
Deverá permitir que o usuário, na parametrização da etiqueta, defina as informações que 
serão impressas, como “Nome do Bem”, “Local do Bem”, “Instituição”, “Imagem” e “Código 
de Barras padrão – Intervalado 2 de 5”. 

6.1.22. Periférico - Do Coletor de Dados:  

a. 
Deverá ser executado minimamente em plataforma “Android”, com a leitura de código de 
barras.  

b. 
Deverá efetuar a leitura dos bens, a fim de facilitar os registros e obtenção de resultado do 
processo de inventário. 

6.1.23. 
Sobre os Relatórios - Deverá permitir a geração de download do relatório no formato 
“PDF”, para que o usuário possa realizar uma análise prévia das informações e logo efetue 
a impressão; 

6.1.24. Relatório de Ficha Cadastral dos Bens Patrimoniais: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório selecionando o período de aquisição, a categoria do bem 
patrimonial, se deseja relatório somente dos bens classificados como “Relação Carga” e se 
o relatório será gerado em grupo ou individual; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

b.1 Como título – Ficha Cadastral do Bem Patrimonial; 

b.2 Quando “Bens Móveis / Intangíveis”: 

  
·            Exibir o número e descrição do bem, quando “Relação Carga” deverá ser 
informada, constar informação de marca, categoria, tipo de bem; 

  

·            Os dados da aquisição como “Evento”, “Data”, “Processo”, “Estado de 
Conservação”, “Local”, “Responsável”, “Vida Útil Integral em meses”, “Valor de Aquisição”, 
“Fornecedor”, “Tipo do Documento”, “Nº/Série e Data do Documento”, “Descrição da 
Garantia”, “Data da Garantia”, “Nº Empenho”; 

  
·            Os dados Atuais como “Situação do Bem”, “Local Atual”, “Responsável", “Vida Útil 
Remanescente em meses”, “Valor Atual”, em caso de estar baixado, deverá possuir o 
“Motivo de Baixa” e “Data”. 

b.3 Quando “Bens Imóveis”: 

  
·            Exibir o número e descrição do imóvel, constar informação do tipo de bem, 
endereço do imóvel, tipo do imóvel, inscrição imobiliária, lote, quadra, área construída, 
latitude e longitude; 

  
·            Os dados do registro do imóvel como cartório, ano do registro, livro, folhas, número, 
inscrição e data; 

  
·            Os dados da aquisição como “Evento”, “Data”, “Processo”, “Vida Útil Integral em 
meses”, “Metragem”, “Valor de Aquisição”, “Expropriado”, “Tipo do Documento”, “Nº/Série e 
Data do Documento” e “Nº Empenho”; 

  
·            Os dados atuais como “Situação do imóvel”, “Vida Útil Remanescente em meses”, 
“Metragem atual”, “Valor Atual”, em caso de estar baixado, deverá possuir o “Motivo de 
Baixa” e “Data”. 

6.1.25. Relatório de Bens por Data de Aquisição: 

a. 
Deverá permitir a geração do relatório por período de aquisição, selecionando quando 
necessário o evento de origem da aquisição; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  
·            Como título – Bens por Data de Aquisição, e período da pesquisa informando 
quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Agrupar as informações por evento e data de aquisição, exibindo número do bem, 
se é relação carga, descrição do bem, tipo do bem, local de aquisição, fornecedor, dados do 
documento (tipo, nº/série e data), processo, valor de aquisição, valor atual, totalizando por 
data de aquisição, por evento e total geral. 
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6.1.26. Relatórios de Bens Baixados  

a. Dos Bens Móveis / Intangíveis: 

  
·            Deverá permitir gerar o relatório selecionando o período de baixa, o evento e o 
motivo; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  
·            Como título – Bens por Data de Aquisição e período da pesquisa informando 
quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Agrupar as informações por evento da baixa e motivo, exibindo a data da baixa, 
número do bem, se é relação carga, descrição do bem, tipo do bem, ultimo local do bem, 
dados do documento que deu origem à baixa (tipo, número e data) e valor da baixa, 
totalizando por motivo, por evento e total geral. 

c. Dos Bens Imóveis: 

  
·            Deverá permitir gerar o relatório selecionando o período de baixa, evento, motivo e 
tipo (Parcial / Total); 

a.         O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  
·            Como título – Imóveis Baixados, e período da pesquisa informando quando o 
período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Agrupar as informações por evento da baixa e motivo, exibindo a data da baixa, 
número do imóvel, descrição do bem, tipo do bem, tipo da baixa, dados do documento que 
deu origem a baixa (tipo, número e data), metragem baixada e valor da baixa, totalizando 
por motivo, por evento e total geral. 

6.1.27. Relatório de Bens Agregados: 

a. Deverá permitir gerar o relatório por categoria patrimonial; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como título – Bens Agregados; 

  

·            Quando Bens Móveis / Intangíveis: Exibir o número e descrição do bem principal, 
tipo do bem, categoria, localização atual, responsável pelo local e valor atual do bem, os 
bens agregados, se é relação carga, descrição e valor atual dos bens agregados, devendo 
apresentar totalização dos bens agregados e total geral considerando o valor do tombo 
principal; 

c. Quando Bens Imóveis: 

  

·            Exibir o número e descrição do imóvel principal, tipo do bem, categoria, metragem e 
valor atual, os imóveis agregados com número e descrição, metragem atual e valor atual do 
imóvel agregado, devendo apresentar totalização dos bens agregados e total geral 
considerando o valor do imóvel principal. 

6.1.28. Relatório de Bens para Reavaliação: 

a. Deverá permitir gerar o relatório por localização; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como título – Bens para Reavaliação; 

  
·            Agrupar as informações por localização, exibindo número e descrição do bem, se é 
relação carga, metragem atual e valor atual, totalizando por local e geral. 

6.1.29. Relatório de Laudo de Reavaliação: 

a. Deverá permitir gerar o relatório informando comissão e período da reavaliação; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como Título – Laudo de Reavaliação; 

  

·            Exibir os dados da comissão responsável pela reavaliação, como documento de 
nomeação e vigência, demonstrar a reavaliação agrupado pela classificação contábil, tipo 
de bem, data da reavaliação, descrição do bem, se é relação carga, local do bem, estado 
de conservação do bem, vida útil provável, valor inicial, valor atual, valor de mercado, valor 
reavaliado e valor sugerido. Permitir registrar as assinaturas da comissão e data do laudo. 

6.1.30. Termo de Transferência: 

a. Deverá permitir gerar o relatório informando o período da transferência, local de origem, 
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dando a opção de impressão do relatório com valor atual do bem; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como Título – Termo de Transferência; 

  

·            Agrupar o relatório pelo local de origem, data da transferência, documento que 
autorizou a transferência e o local de destino do bem, demonstrando o número do bem, se 
é relação carga, descrição, categoria, tipo de bem, registrando a assinatura e data do 
termo. 

6.1.31. Responsabilidade Total: 

a. Deverá permitir gerar o relatório informando a data desejada e o local; 

b. 

O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

·            Como Título – Termo de Responsabilidade Total e data; 

·            Agrupar o relatório pelo local do bem, demonstrando os bens existentes no local na 
data selecionada, com número do bem, se é relação carga, descrição e valor atual 
registrando a assinatura do responsável e data do termo. 

6.1.32. Responsabilidade Parcial: 

a. Deverá permitir gerar o relatório informando a data desejada, local e patrimônio; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como Título – Termo de Responsabilidade Parcial e data; 

  
·            Agrupar o relatório pelo local do bem, demonstrando os bens existentes no local na 
data selecionada, com número do bem, se é relação carga, descrição e valor atual 
registrando a assinatura do responsável e data do termo. 

6.1.33. Termo de Manutenção: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório informando o período da manutenção e tipo da 
manutenção; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como Título – Termo de Manutenção, e o tipo (Interna ou Externa); 

  
·            Exibir o número do bem, se relação carga, descrição, registrando data do termo e 
assinaturas do responsável da Instituição e o responsável pela manutenção. 

6.1.34. Termo de Baixa - Dos Bens Móveis / Intangíveis: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório informando o período da baixa, tipo do documento que 
autorizou a baixa, motivo e evento contábil; 

b. O relatório deverá apresentar as informações: 

  ·            Como título – Termo de Baixa; 

  

·            Agrupar o relatório pelo local do bem, evento da movimentação, data da baixa, 
motivo e documento que autorizou a baixa, demonstrando o número do bem, se relação 
carga, descrição, categoria, tipo de bem e valor da baixa, registrando a assinatura do 
responsável e data do termo; 

c. Dos Bens Imóveis: 

  ·            Deverá permitir gerar o relatório informando o período da baixa e imóvel; 

d. O relatório deverá apresentar as informações: 

  ·            Como título – Termo de Baixa e período; 

  
·            Agrupar o relatório pelo evento da movimentação, motivo da baixa, data da baixa, 
documento que autorizou a baixa, demonstrando o número do imóvel, descrição, tipo de 
bem, área baixada, valor baixa. 

6.1.35. AUDESP do Ativo: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por período, podendo ser emitido por classificação contábil 
se julgar necessário; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  
·            Como título – Balancete AUDESP – Patrimônio e período da movimentação 
informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  
·            Agrupar as informações por classificação contábil, exibindo contas de variação, 
saldo anterior do período, total adquirido, total estornado da aquisição, total incorporado, 
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total estornado da incorporação, total de saídas, total estornado das saídas, o saldo atual 
por conta e total geral. 

    6.1.36. AUDESP da Depreciação: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por período, podendo ser emitido por classificação contábil 
se julgar necessário; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  
·            Como título – Balancete AUDESP – Depreciação, e período da movimentação 
informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Exibir as contas do ativo e as respectivas contas de depreciação/amortização, o 
saldo atual do patrimônio, saldo anterior da depreciação, lançamento no período, estorno do 
lançamento, baixa da depreciação, estorno da baixa, saldo atual da depreciação e valor 
líquido do patrimônio por conta e total geral. 

6.1.37. Relatórios Extrato de Lançamentos - Do Ativo: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por período, podendo ser emitido por classificação contábil 
se julgar necessário; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como título – Extrato de lançamentos – Patrimônio, e período da movimentação; 

  
·            Agrupar as informações por classificação contábil, exibindo data do lançamento, 
evento do movimento, tipo de movimento, documento, fornecedor, empenho, valor de 
entrada, valor de saída, saldo por movimento, saldo total da conta e saldo total geral; 

6.1.38. Relatórios Extrato de Lançamentos - AUDESP da Depreciação 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por período, podendo ser emitido por classificação contábil 
se julgar necessário; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  
·            Como título – Extrato de Lançamentos – Depreciação, e período da movimentação 
informando quando o período selecionado estiver em “Aberto”; 

  

·            Agrupar as informações pela classificação contábil do ativo e as respectivas contas 
de depreciação/amortização, exibindo data do lançamento, evento do movimento, tipo de 
movimento, valor de lançamento, valor da baixa, saldo por movimento, saldo total da conta 
e saldo total geral; 

6.1.39. Relatório de Conta Corrente: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por categoria e bem patrimonial, informando quando obra 
ou relação carga, permitindo ainda selecionar mais que um bem; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Conta Corrente; 

  
·            Agrupar por bem patrimonial, descrição e local atual, exibindo data do lançamento, 
evento do movimento, documento, fornecedor, empenho, valor movimento e valor atual; 

6.1.40. Relatório de Acompanhamento da Obra: 

a. Deverá permitir gerar o relatório por data, tipo da obra e situação; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Acompanhamento da Obra e data; 

  
·            Agrupar por situação da obra, exibindo número da obra, descrição, tipo de bem, 
Tipo da obra, valor inicial, valor atual e total por situação; 

6.1.41. Relatório de Histórico de Evolução do Imóvel: 

a. Deverá permitir gerar o relatório por imóvel; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

 
·            Como título – Histórico de Evolução do Imóvel; 

  

·            Exibir as informações por imóvel, com número e descrição, endereço, data de 
aquisição, valor de aquisição, valor atual e área total, listando as evoluções, com número e 
descrição, situação, data da finalização e valor incorporado, total das obras e total geral do 
imóvel; 

6.1.42. Relatório de Inventário Físico e Financeiro - Dos Bens Móveis / Intangíveis: 
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a. 
Deverá permitir gerar o relatório por localização e classificação contábil, permitindo optar 
pela exibição de valor; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como título – Inventário Físico e Financeiro dos Bens Móveis / Intangíveis e data; 

  
·            Agrupar por local, exibindo o número do bem, se relação carga, descrição, valor de 
aquisição ou reavaliação, valor de depreciação, valor atual e situação atual do bem, 
totalizando por local e total geral. 

6.1.43. Relatório de Inventário Físico e Financeiro - Dos Bens Imóveis: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por classificação contábil, permitindo optar pela exibição de 
valor; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como título – Inventário Físico e Financeiro dos Bens Imóveis e data; 

  ·            Exibir o número do imóvel, descrição, endereço e situação atual do bem. 

6.1.44. Relatório de Inventário Físico e Financeiro - Das Obras: 

a. 
Deverá permitir gerar o relatório por classificação contábil, permitindo optar pela exibição de 
valor; 

b. O relatório deverá apresentar as seguintes informações: 

  ·            Como título – Inventário Físico e Financeiro de Obras e data; 

  
·            Exibir o número da obra, tipo da obra, descrição, o imóvel que está recebendo a 
obra e situação atual da obra.  

6.1.45. Sobre a Manutenção e Configuração - Usuário: 

a. 
Grupo de Usuário: Deverá permitir a criação de grupo de usuário com nome, e-mail, 
descrição, definir se o grupo será de “Administradores”, com ativação e vinculação de 
Usuários. 

b. 

Administração de Usuário: Deverá permitir o cadastro de usuário com Nome, Sobrenome, 
e-mail, definindo o mesmo como “Administrador”, vinculação de foto, com ativação e 
bloqueio de usuário, definição de login e senha, dando a opção para alteração da senha no 
próximo acesso, armazenando pergunta secreta, e geração de chave “Token”, permitindo 
ainda vincular o usuário a vários grupos de acesso; 

c. 
Alterar Senha: Deverá permitir a redefinição da senha para o usuário, informando a senha 
atual e nova senha; 

d. 
Regras de Usuário: Deverá permitir definir as regras de acesso e menu para o grupo e 
usuário. 

6.1.46. 

Instituição: Deverá permitir cadastrar a instituição informando o tipo da unidade 
gestora, CNAE, CNPJ, nome/ razão social, nome fantasia, nome e CPF do 
responsável, telefone, CEP, estado, município, endereço, número, bairro, 
complemento, logotipo da Instituição e quais informações serão impressas nos 
relatórios, bem como permitir informar se deverá ser exibido o nome do usuário que 
está emitindo os relatórios; 

6.1.47. Configuração do Sistema: Deverá permitir na configuração inicial do sistema: 

a. Definir qual a data que será iniciada as atividades; 

b. Definir quantidade de níveis de controle da localização; 

c. Definir com quantos níveis será aplicado o tipo de bem e quantidade de dígitos; 

d. 
Definir com quantos níveis será aplicado o cadastro de centro de custo e quantidade de 
dígitos; 

e. 
Permitir definir se o imóvel será controlado com numeração independente dos bens móveis 
/ intangíveis; 

6.2. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Patrimônio 

6.2.1 Registro de Bens Móveis / Intangíveis: 

a. 
Deverá permitir consultar em tela os bens já cadastrados, pesquisando por “Descrição”, 
“Tipo de Bem”, “Categoria do Bem” e “Relação Carga”; 

b. Deverá permitir cadastrar os bens categorizados como “Móveis” e “Intangíveis”, informando 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

69 

o número do bem ou de forma automática; 

c. 
Deverá permitir cadastrar bens definidos como “Relação Carga”, tendo o número de 
controle separado dos bens patrimoniais, sendo numeração automática e sequencial; 

d. 
Deverá permitir informar a quantidade de cadastros necessários para registro em grupo, 
devendo o sistema verificar o último número de registro; 

e. Deverá permitir vincular no cadastro o tipo do bem; 

f. Deverá permitir registrar a descrição do bem; 

g. Deverá permitir registrar a marca do bem; 

h. 
Deverá permitir anexar imagem do bem nas extensões “JPEG”, “PNG” ou “GIF”, devendo a 
imagem ser exibida no cadastro, sem a necessidade de baixar o arquivo para visualização. 

6.2.2. Registro de Bens Imóveis: 

a. 
Deverá permitir consultar em tela os bens já cadastrados, pesquisando por “Descrição”, 
“Tipo de Bem” e “Tipo Imóvel”; 

b. Deverá permitir cadastrar os bens informando o número do bem ou de forma automática; 

c. Deverá permitir vincular no cadastro o tipo do bem; 

d. Deverá permitir registrar a descrição do bem; 

e. 
Deverá permitir definir os imóveis como “Próprio”, “Alugado”, “Cessão de Uso”, “Doado” ou 
“Outros”; 

f. Deverá permitir informar o lote e quadra; 

g. Deverá permitir informar a área construída em metros quadrados; 

h. Deverá permitir informar a inscrição imobiliária; 

i. Deverá permitir informar a latitude e longitude; 

j. 
Deverá permitir anexar imagem do bem nas extensões “JPEG”, “PNG” ou “GIF”, devendo a 
imagem ser exibida no cadastro, sem a necessidade de baixar o arquivo para visualização. 

k. Deverá permitir registrar o endereço do imóvel, definindo: 

  
·         O tipo do endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou 
“Localização”; 

  
·         Com o CEP, as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro” devem 
ser preenchidas automaticamente, ficando para preenchimento o número e complemento; 

l. Deverá permitir registrar os dados de registro do imóvel, definindo: 

  ·         Cartório do registro do imóvel; 

m. Ano de registro do imóvel; 

n. Livro, Folhas, Número, Inscrição e data de registro; 

6.2.3. Registro da Ativação dos Bens:  

a. 
Deverá permitir realizar ativação dos bens que foram adquiridos / incorporados e não foram 
colocados em uso, com registro da data e bens que serão colocados em uso para que 
possa ser iniciada contagem da vida útil e depreciações desses bens; 

6.2.4. Registro da Manutenção de Bens - Do Envio para Manutenção: 

a. 
Deverá permitir definir se a manutenção será “Interna” ou “Externa”, quando “Externa” 
deverá ser informado o fornecedor que realizará a manutenção e quando “Interna” deverá 
ser informado em qual local será realizada a manutenção; 

b. 
Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
lançamento; 

c. Deverá permitir informar a data do envio; 

d. 
Deverá, ao deixar o bem com status de “Em manutenção”, bloquear as movimentações de 
baixa, transferência, reavaliação, entre outros, até que o bem retorne em uso, devendo 
apenas dar continuidade nas depreciações; 

e. Deverá permitir a seleção em grupo e individual; 

f. 
Deverá demonstrar através de lista os bens que serão encaminhados para manutenção, 
com número do bem, descrição, tipo do bem e local atual; 

6.2.5. Registro da Manutenção de Bens - Do Envio para Manutenção: 

a.         Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir 
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lançamento; 

b.         
Deverá permitir identificar os bens que serão retornados, consultando a data da 
movimentação, evento da movimentação, tipo da manutenção, local destino e o fornecedor; 

c.          Deverá permitir a seleção dos bens em grupo e individual; 

d.         
Deverá, ao retornar os bens da manutenção, colocá-los em “Em Uso”, permitindo que as 
movimentações de baixa, transferência, reavaliação, entre outros, sejam realizadas; 

6.2.6. Sobre o Inventário do Estoque: 

a. 
Deverá permitir vincular a comissão responsável pelo inventário dos bens móveis / 
intangíveis; 

b. Deverá permitir informar o número do processo e data inicial do inventário; 

c. 
Deverá permitir informar quais locais estarão em processo de inventário, bloqueando as 
movimentações para os locais inventariados; 

d. Deverá permitir registrar observação complementar; 

e. Deverá permitir informar os bens e relação carga e a localização atual; 

f. 
Deverá, o sistema, ao finalizar o inventário, gerar em tela, para melhor visualização do 
usuário, os bens que foram localizados e que pertencem ao local atual, os bens que não 
foram localizados e os bens que foram localizados, porém não pertencem ao local atual; 

g. 
Deverá possibilitar que o usuário realize de forma automática a transferência dos bens que 
foram localizados, mas que não pertencem ao local atual.  

 

  ITEM 7 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

ITEM DESCRIÇÃO 

7. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de Controle Interno: 

  

O sistema de Controle Interno deverá ter como objetivo identificar e sugerir correções pelo 
Controle Interno sobre procedimentos ou fatos ocorridos na entidade e que tenham uma 
administração gerencial correta para a tomada de decisões. O Controle Interno é previsto 
nas Constituições Federal e Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei nº 4.320, 
de 1964, no Decreto-lei nº 200, de 1967, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em Instruções desta Corte, bem como em normas do Conselho Federal de 
Contabilidade e do Comunicado SDG Nº 32/2012, publicado no D.O.E de 29/09/2012 
aplicadas ao setor público. A atribuição do Controle Interno deverá ser de avaliar os 
cumprimentos das metas, comprovar a legalidade, a eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, tendo como referência as orientações do Manual Básico do Controle Interno, 
publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

7.1.  Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Controle Interno: 

7.1.1. 
Em conformidade com às NBCAPS - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis 
ao Setor Público, o sistema de Controle Interno deverá: 

a. 

Possuir cadastros pré-estabelecidos de quesitos relacionados às diversas áreas da 
Administração Pública (Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Gestão de 
Pessoal, Administrativo e Tecnologia da Informação). E deverá permitir o cadastro de 
quesitos para contribuir nas avaliações das diversas áreas setoriais da Administração 
Pública, tais como: Gestão Orçamentária; Restos a Pagar; Direitos e Haveres – Tesouraria; 
Controle Patrimonial e Alienações de Ativos; Despesas com Pessoal; Compras, Licitações e 
Contratos Administrativos; Acesso as informações e Transparência das Contas Públicas; 
Aplicação de Recursos Próprios e Vinculados; 

b. 
O sistema de controle Interno deverá permitir a verificação de inconsistências, através de 
avisos em todas as áreas pertinentes à área de atuação do controlador interno; 

c. 
Deverá gravar o cadastro de novos grupos por sistema, bem como para o sistema Contábil, 
Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Gestão de Pessoal, Administrativo e TI. 

7.1.2. O sistema deverá permitir o cadastro de quesitos com os seguintes itens: 

a. Planejamento (PPA / LDO e LOA); 

b. Receita; 
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c. Despesas Gerais; 

d. Execução Orçamentária; 

e. Precatórios Judiciais; 

f. Encargos Sociais; 

g. Pessoal; 

h. Transparência; 

i. Tesouraria; 

a. Plano Municipal de Resíduos Sólidos, de Saneamento Básico e de Mobilidade Urbana; 

b. Enfoque Operacional; 

c. Licitações e Contratos; 

d. Gestão da Dívida Ativa; 

e. Almoxarifado; 

f. Patrimônio; 

g. Administrativo; e 

h. Tecnologia da Informação. 

7.1.3. 
Quanto à Resposta ao Questionário, deverá ter a opção de editar e gravar, separando 
por Sistema, Grupo das Receitas e Despesas Públicas, com os seguintes itens: 

a. Planejamento (PPA / LDO e LOA); 

b. Receita; 

c. Despesas Gerais; 

d. Execução Orçamentária; 

e. Precatórios Judiciais; 

f. Encargos Sociais; 

g. Pessoal; 

h. Transparência; 

d. Tesouraria; 

i. Enfoque Operacional; 

j. Licitações e Contratos; 

k. Gestão da Dívida Ativa; 

l. Almoxarifado; 

m. Patrimônio; 

n Administrativo; 

o. Tecnologia da Informação; 

7.1.4. Rotinas Básicas do Sistema de Controle Interno: 

a. 
O questionário com as informações de monitoramento (quesitos de respostas e análise) 
deverá ser previamente preenchido, podendo o usuário complementar as informações 
necessárias; 

b. 
Possuir no cadastro de usuários a restrição para que outro usuário não tenha acesso à 
resposta de outro; 

c. 
Deverá ter como opção parametrizar o sistema para cadastrar um Usuário Master para 
visualizar todas as informações dadas por todos os usuários; 

d. 
Possuir permissões específicas para definir acesso por departamento para todos os 
usuários, inclusive para Usuário Master; 

e. 
Possuir a periodicidade e abertura do período de análise do relatório de controle interno. 
Entre os períodos: Mensais, Bimestrais, Trimestrais, Quadrimestrais, Semestrais e Anuais; 

f. Possuir a opção de controlar as questões uma a uma por período; 

g. Possuir a opção de filtrar no relatório as questões por período; 

h. 
Possuir controle dos relatórios de controle interno por período e por Sistema, podendo ser 
classificados em status: Concluídas, Não Concluídas e Todas; 

i. 
O sistema deverá conter a opção de incluir e gravar uma introdução e uma conclusão das 
análises. 

j. Possuir filtro no relatório do controle interno que traga somente as questões respondidas; 
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k. Possuir filtro no relatório do controle interno que busque por data de respostas; 

l. Opção de gerar relatório de introdução do Controle Interno dentro do sistema; 

m. Opção de gerar relatório de conclusão do Controle Interno dentro do sistema; 

n. 
Opção de personalizar alterando os nomes nos menus Grupo e Subgrupo, conforme 
necessidade do usuário; 

o. Possuir a opção de seleção de Grupo e Subgrupo na elaboração do questionário; 

p. Permitir ativar ou desativar a questão de acordo com a necessidade do usuário; 

q. 
Permitir excluir as questões de acordo com a necessidade do usuário, desde que não tenha 
respostas vinculadas; 

r 
Possuir configuração de assinatura, função e documento dos responsáveis pelos dados 
inseridos da entidade parametrizados por usuário; 

s. 
O sistema de Controle Interno deverá ter a opção de importar automaticamente a 
montagem do questionário para outro período, bem como importar as respostas dadas no 
período anterior;  

t. 
Permitir a parametrização do sistema que o usuário tem interesse de utilizar conforme 
necessidade do Controle Interno; 

u. 
Possuir a opção de incluir novos questionários de acordo com a necessidade da 
Controladoria; 

v. Possuir a opção de Concluir o Questionário por Sistema e Grupo; 

w. Possuir a opção de Concluir o Período; 

x. 
No item de resposta deverá possuir campo de Relatório de Apoio. (Gerar relatório referente 
à questão selecionada, para permitir melhor análise da Controladoria); 

y. 
Possuir a opção de incluir mais de um Relatório de Apoio por questão, para direcionar 
melhor sua análise; 

z. 
Possuir navegação simplificada sobre os vários assuntos definidos para respostas, aos 
quesitos previamente cadastrados; 

aa. 
Permitir a parametrização dos gráficos da contabilidade a serem utilizados como apoio nos 
relatórios de controle; 

bb. Todos os Relatórios deverão ser gerados no mínimo em extensão.PDF. 

7.1.5. Informações Contábeis, Financeiras, Planejamento e de Execução Orçamentária: 

a. 
Resultados da execução orçamentária, apontando o resultado, em valores nominais, 
percentuais e gráficos de acompanhamento; 

b. 
Indicador financeiro para acompanhamento dos principais repasses de receita, podendo 
este ser escolhido pelo usuário em valores nominais e percentuais; 

c. 
Indicador financeiro para acompanhamento das suficiências do caixa, inclusive com a 
segregação por fontes de recursos em valores nominais; 

d. 
Indicador financeiro para acompanhamento do gasto com despesa de pessoal em valores 
nominais, percentuais para acompanhamento; 

e. Relatórios de Legislação. 

7.1.6. Relatório para Consultas das informações transmitidas ao Sistema Audesp, a saber: 

a. 
Balancete Contas Contábil mensal isolado, demonstrando o saldo total por conta contábil, 
conforme Plano de Contas Audesp; 

b. 
Relatório Contas Correntes Audesp isolado, com os critérios mínimos de individualizar por 
conta corrente Audesp e selecionando conforme necessidade a conta contábil que a 
compõem. 

7.1.7. Relatórios diversos da Execução Orçamentária e Contabilidade: 

a. Demonstrativo da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos; 

b. Demonstrativo da Execução Financeira por Fontes de Recursos; 

c. 

Relatórios de Planejamento, contendo informações do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual com suas diversas alterações, bem como as 
informações cadastrais (Órgão, Unidades Orçamentárias, Unidades Executoras, Programas 
e Ações); 
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d. Relatório da Despesa por Função e Destinação de Recurso; 

e. Relatório para acompanhamento da Ordem Cronológica de Pagamentos; 

f. 

Balancete da Receita com as informações das receitas tributárias, orçamentária e extra-
orçamentária, com no mínimo as colunas para os campos de código local, geral, 
especificação da receita, valor orçado, programado, arrecadação anterior, do mês, 
cancelada, total, comparação entre receitas orçadas e arrecadadas, comparação entre 
receitas orçamentárias arrecadadas e programadas, contemplando as contas orçamentárias 
e extra-orçamentária, assim como os saldos financeiros do exercício anterior; 

g. 

Balancete da Despesa com as informações da receita orçamentária e extra-orçamentária, 
com no mínimo as colunas para os campos de codificação institucional, funcional 
programática, econômica, especificação, dotação inicial, alterações orçamentárias (+ 
suplementações – anulações), autorizado, dotação atual, disponível, reservado, empenhado 
anterior, no período, a pagar, empenhado atual, liquidação anterior no período e até no 
mês, pagamento anterior, pagamento no período, total e empenho a pagar processado, 
contemplando as contas orçamentárias (com os adicionais especiais e extraordinários) e 
extra-orçamentária, assim como os saldos financeiros para o mês seguinte; 

h. Relatório de Analítico de Credores; 

i. Razão das Contas Bancárias; 

j. 
Saldos Disponíveis por Fonte de Recursos, com possibilidade de filtros por Conta Contábil 
Audesp e tipo de contas; 

k. 
Relação de Adiantamentos e responsáveis, com posição concedido, em aberto e baixados, 
ordenando por Empenhos, Credores e período; 

l. Relatórios de Crédito Tributário e Dívida Ativa; 

m. Demonstrativo do Crédito Tributário; 

n. Demonstrativo das Redutoras;  

o. Relatório Analítico do Crédito Tributário e da Dívida Ativa; 

p. 
Relatórios que permitam o acompanhamento e verificação dos Contratos, com seu Resumo 
e Extrato; 

q. Relatório Geral do Ativo Não Financeiro; 

r. Extrato do Ativo Não Financeiro; 

s. Relatório Geral do Passivo Não Financeiro; 

t. Extrato do Passivo Não Financeiro; 

u. Relatórios de Estoques com entradas, saídas e Saldo do Almoxarifado; 

v. Relatórios de Bens Patrimoniais com suas entradas, saídas e Saldo Patrimonial; 

w. Relatório Geral de Depreciação, Amortização e Exaustão; 

x. Extrato da Depreciação; 

y. Relatório Geral de Compensação; 

z. Extrato de Compensação; 

aa. Relatório da Programação Financeira de Arrecadação da Receita;  

bb. 
Relatório de Controle dos Empenhos com filtros, no mínimo, de ficha, número de empenho 
e tipo de empenho; 

cc. Relatório dos Saldos dos Empenhos com opção de filtro por tipo de empenho; 

dd. Relatório de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática; 

ee. Relatório da Despesa Empenhada por Destinação de Recurso; 

ff. Relatório da Despesa Empenhada e Paga por Destinação de Recurso; 

gg. Relatório da Despesa a pagar por Credor; 

hh. Relatório da Despesa a pagar por Período; 

ii. Relatório da Despesa a pagar por Ficha; 

jj. Relatório da Despesa a pagar por Unidade Orçamentária; 

kk. Relatório da Despesa a pagar por Vencimento; 

ll. Relatório da Programação Financeira de Desembolso; 

mm. Relatório do Saldo das Dotações por Unidade Orçamentária; 
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nn. Relatório de Pagamentos por Credor; 

oo. Relatório de Liquidação; 

pp. Relatório da Despesa Liquidada para Publicação; 

qq. Relatório de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática; 

rr. 
Relatório da Despesa Prestação de Contas – Leis Complementares nº 101, de 4 de maio de 
2000, e 131 de 27 de maio de 2009, e Decreto Federal nº 7185, de 27 de maio de 2010 – 
Transparência Pública; 

ss. Relatório do Percentual das Despesas em Relação aos Repasses Recebidos; 

tt. 
Relatório do Percentual da Despesa de Pessoal, conforme Emenda Constitucional nº 
58/2009; 

uu. 
Relatório do Comparativo da Despesa Fixada / Atualizada e Realizada por Função/Sub-
função. 

7.1.8. Relatórios da Tesouraria contendo os seguintes itens 

a. 
Boletim de Caixa com possibilidade de filtros no mínimo por período e seleção do banco, 
quando necessário; 

b. Extrato Bancário; 

c. Conferência de Bancos Conciliados;  

d. Conciliação; 

e. Relatórios dos Saldos Extra-orçamentários; 

f. Demonstração Analítica de Dívida Flutuante / Realizável do Exercício. 

7.1.9. 
Portarias STN: Geração automatizada das planilhas completas ou simplificadas dos 
arquivos, xls. do SICONFI, conforme os dados da contabilidade: 

a. DCA Anual; 

b. RREO Bimestral; 

c. RGF Quadrimestral. 

7.1.10. Relatórios dos Saldos Extra orçamentários: 

a. Demonstração Analítica de Dívida Flutuante / Realizável do Exercício. 

7.1.11. Anexos de Balanços: 

a. Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Conforme PCASP); 

b. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Conforme PCASP); 

c. Anexo 14 – Balanço Patrimonial (Conforme PCASP); e 

d. Anexo 15 – Demonstração da Variação Patrimonial (Conforme PCASP). 

7.1.12. Gráficos da Execução Orçamentária: 

a. Receita Prevista;  

b. Receita Realizada; 

c. Despesa Fixada; 

d. Despesa Empenhada; 

e. Despesa Fixada x Despesa Realizada; 

f. Receita Arrecadada x Despesa Realizada; 

g. Demonstrativo da Despesa; 

h. Receita Prevista x Receita Arrecadada; 

i. Despesa Empenhada Liquidada e Paga; 

j. Comparativo da Despesa (por grupo); e 

k. Comparativo da Receita (por grupo). 

7.1.13. Informações das Áreas de Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio: 

a. Relatório das Licitações Realizadas no Ano; 

b. Relatório dos Contratos (Vencimentos, Controle dos Saldos, Extratos); 

c. 
Relatório das movimentações do almoxarifado para utilização na auditoria contábil sobre os 
lançamentos das notas de empenhos liquidadas; 

d. 
Relação de Movimentos de entradas no almoxarifado que não utilizaram empenho 
(doações); 

e. Resumo Contábil das entradas e saídas do almoxarifado em formato de “balancete” com a 
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codificação do plano contábil já utilizando e segregando os movimentos baseados no Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público; 

f. 
Inventário dos Estoques que poderá ser emitido a qualquer momento para possíveis 
perícias/auditoria nos materiais estocados, podendo este ser emitido para todos locais de 
almoxarifado existente ou individualizado; 

g. 
Relatório das movimentações do patrimônio para utilização na auditoria contábil sobre os 
lançamentos das notas de empenhos liquidadas; 

h. Relação de Movimentos de entradas no patrimônio que não utilizaram empenho (doações); 

i. 
Resumo Contábil das aquisições, desincorporações, depreciações, ajustes e reavaliações 
dos bens patrimoniais, agrupados com a codificação do plano contábil já utilizando e 
segregando os movimentos baseados no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; e 

j. 
Inventário dos Bens, que poderá ser emitido a qualquer momento para possíveis 
perícias/auditoria nos registros do imobilizado, podendo este ser emitido para todos os bens 
ou individualizado. 

    7.1.14. 
Informações da Área de Administração de Pessoal - Geração automatizadas dos 
seguintes relatórios: 

a. Análise da Folha de Pagamento; 

b. Relatórios Institucionais; 

c. Registro de Servidores; 

d. Quadro de Servidores; 

e. Relatório de Admissão e Demissões; 

f. Relatório de Dependentes; 

g. Relatórios Gerais; 

h. Resumo Cadastral; 

i. Servidores por faixa etária; 

j. Relatórios do Tribunal de Contas; 

k. Relatório de Avaliações; 

l. Relatório para análise de Contribuições e Aposentadorias 

m. Resumo para empenhos da folha de pagamento; 

n. Ficha Financeira; 

o. Resumo do movimento calculado; 

p. Relatório Completo e Simplificado da Folha de Pagamento; 

q. Movimento digitado da folha de pagamento; 

r. 
Relatório de Controle Interno para análises, com opção de incluir os dados de: População, 
Repasse e Subsídio Municipal por período; 

s. Evolução das Despesas e Receitas; 

t. Relatório para acompanhamento das Horas-Extras para funcionários comissionados; e 

u. 
Gráficos e Tabelas com informações referentes aos servidores por vínculo, instrução, faixa 
salarial, tempo de serviço, faixa etária, tempo de contribuição previdenciária, evolução de 
gastos com pessoal, resumo de gastos com pessoal. 

    7.2. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Controle Interno: 

7.2.1. Rotinas Básicas do Sistema de Controle Interno: 

a. Possuir cadastro de usuários; 

b. Possuir permissões de usuários nas telas do sistema; 

c. Possuir Rotina de Backup pelo Sistema; 

d. Possuir a opção de incluir o brasão da Instituição em qualquer formato imagem. 

 

  ITEM 8 - SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO 

8.  Das funcionalidades e requisitos para o sistema de Portal da Transparência. 

  
O sistema tem como objetivo demonstrar informações referente às contas públicas à 
sociedade com base nas leis vigentes da transparência públicas, Lei Complementar nº 131 
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de 27 de maio de 2009 (Lei da Transparência Pública), a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei 11.527/2011 (Lei Brasileira de 
Acesso a Informação). 
 
A Lei Complementar  nº 131 de 27 de maio de 2009: Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de 
determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Já a Lei nº 11.527/2011, regulamenta o direito à informação garantida pela 
Constituição Federal, obrigando os órgãos públicos a considerar a publicidade como regra e 
o sigilo como exceção, a fim de facilitar e agilizar o acesso por qualquer pessoa às 
informações, com objetivo de desenvolver a transparência e o controle social na 
Administração Pública. 

8.1.  Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Portal da Transparência: 

8.1.1. 

De forma automatizada, os sistemas de contabilidade, compras, folha de pagamento 
fornecerá em tempo real no Portal da Transparência as informações referentes às Receitas, 
Despesas, Restos a Pagar, Licitações, Contratos, Convênios, Diárias e Adiantamentos. A 
tela principal permitirá a navegação direta a outros menus estruturados, bem como: 
Estrutura Administrativa, Legislação Municipal, Planejamento, Precatórios, Prestação de 
Contas, Restos a Pagar, Terceiro Setor e Outras Informações.  

8.1.2. 
Em plataforma WEB, os dados devem ser disponibilizados com linguagem simplificada, 
navegação descomplicada e fácil acesso, com informações relacionadas à legislação 
pertinente ao portal da Transparência e as informações da Entidade. 

8.1.3. 
Disponibilização dos dados no Portal da Transparência através da URL para possibilidade 
de realização de consulta e retorno através de URl’s, direcionando para a tela do conteúdo 
desejado ou arquivo. 

8.1.4. Disponibilidade de Informações da Receita Orçamentária: 

a. 
As informações referentes à receita orçamentária devem ser disponibilizadas no Portal da 
Transparência, autorizada diretamente pelo sistema de contabilidade, após a data 
encerrada; 

b. Os filtros de Consulta da Receita por: 

b.1 

Outras Receitas Orçamentárias, com opção de consulta por período (dia, mês e ano), 
demonstrando no resultado a ficha de Receita, Categoria Econômica, Descrição, Valor 
Orçado, Valor Lançado e Arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em 
formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 

b.2 

Receitas Tributárias, com opção de consulta por período (dia, mês e ano), demonstrando no 
resultado a ficha de Receita, Categoria Econômica, Descrição, Valor Orçado, Valor Lançado 
e Arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, 
JPG e URI; 

c. 

Receitas da Dívida Ativa, com opção de consulta por período (dia, mês e ano), 
demonstrando no resultado a ficha de Receita, Categoria Econômica, Descrição, Valor 
Orçado, Valor Lançado e Arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em 
formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI. 

8.1.5. Disponibilidade das informações das Transferências e Receitas Extra orçamentárias: 

a. 
As informações referentes à receita extra-orçamentária devem ser disponibilizadas no Portal 
da Transparência, autorizadas diretamente pelo sistema de contabilidade, após a data 
encerrada; 

b. Os filtros de Consulta da Receita extra-orçamentária por: 

 

·         Consulta por período (dia, mês e ano) demonstrando no resultado a conta contábil, a 
descrição da receita e o valor arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em 
formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI. 

8.1.6. Disponibilidade de Informações da Despesa: 
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a. 
As informações referentes à despesa empenhada, liquidada e paga, devem ser 
disponibilizadas no Portal da Transparência, autorizadas diretamente pelo sistema de 
contabilidade, após a data encerrada. 

b. 
Possibilidade de consulta da Despesa empenhada, liquidada e paga, utilizando alguns 
filtros: 

 
·         Selecionar Período (dia, mês e ano); 

 
·         Selecionar Tipo de Despesa Orçamentária, Extra-orçamentária e Restos a Pagar; 

 
·         Opção de Filtros por Órgão, Sub - Função, Programa, Ação, Categoria Econômica e 
Fonte de Recursos; 

 
·         Consulta por Credor/Fornecedor; 

c. 

Na consulta da despesa empenhada, disponibilizar no resultado o número do empenho, data 
de emissão, CPF/CNPF, Descrição do Credor, Modalidade de Licitação, Licitação e Valor 
Empenhado. Através da nota de empenho (Demonstrar o empenho, a data empenhada, o 
credor, os itens da despesa, a modalidade de licitação, o número da licitação, o valor 
empenhado e a exibição da Nota de empenho conforme emissão na contabilidade, 
demonstrando as seguintes informações: Data de Emissão, Número do Empenho, Ficha de 
Despesa, Credor/Fornecedor, Endereço do Interessado, Dados de Licitações, Unidade 
Orçamentária, Funcional Programática, Categoria Econômica, Destinação de Recursos, 
Valor Empenhado, Saldo da Dotação, Vínculos e Itens); com a possibilidade de exportar a 
nota de empenho em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 

d. 

Na consulta da despesa liquidada, disponibilizar no resultado o número do empenho, o 
número da liquidação, data de liquidação, CPF/CNPF, Descrição do Credor, Modalidade de 
Licitação, Licitação e Valor Liquidado. Através da nota de liquidação (Demonstrar o 
empenho liquidado, a data liquidada, o credor, a descrição da liquidação, a modalidade de 
licitação, o número da licitação e o valor liquidado e a exibição da Nota de Liquidação 
conforme emissão na contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data da 
Liquidação e Vencimento, Empenho, Ficha de Despesa, Interessado, Validade, 
Responsável, Documento, Valor Liquidado, Unidade Orçamentária, Funcional Programática, 
Categoria Econômica, Destinação de Recurso e Especificação da Despesa); com a 
possibilidade de exportar a nota de liquidação em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 

e. 

Na consulta da despesa paga, disponibilizar no resultado o número da ordem de 
pagamento, data do pagamento, CPF/CNPF, Descrição do Credor, Modalidade de Licitação, 
Licitação e Valor Pago. Através da ordem de pagamento (Demonstrar o empenho pago, a 
data do pagamento, o credor, os itens da despesa, a modalidade de licitação, o número da 
licitação e o valor pago e a exibição da ordem de pagamento conforme emissão na 
contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data de Emissão, Número do 
Empenho, Ficha de Despesa, Credor/Fornecedor, Endereço do Interessado, Dados de 
Licitações, Unidade Orçamentária, Funcional Programática, Categoria Econômica, 
Destinação de Recursos, Valor Empenhado, Saldo da Dotação, Vínculos e Itens); com a 
possibilidade de exportar a ordem de pagamento: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI. 

8.1.7. Publicação de Licitações e Contratos no Portal da Transparência: 

a. 
De forma automatizada, as informações de Licitações e Contratos deverão estar disponíveis 
no Portal da Transparência, através do sistema de Compras, com a possibilidade de 
exportar as informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 

b. Possibilidade de consulta de Contratos por: 

 
·         Exercício; 

 
·         Período: 

 
·         Credor/Fornecedor; 

 

·         Tipo de Contrato (Seguros Contratados, Contratação de Serviços, Contratação de 
Serviços e Obras, Contratação de Serviços e Utilidade Pública, Locação Passiva, Aquisição 
de Material); 

c. 
Na consulta de Contratos, disponibilizar no resultado o Número do Contrato, Ano, 
Credor/Fornecedor, Data de Assinatura, Data de Término e Valor do Contrato; 
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d. 
Os Anexos de Contratos deverão estar disponíveis no Portal da Transparência, de forma 
automatizada do sistema de Compras; 

e. Possibilidade de consulta de Licitações por: 

 
·         Exercício; 

 
·         Período; 

 

·         Modalidade de Licitação (Convite/ Compras/Serviços, Convite/Obras, Concorrência 
Pública/Compras/Serviços, Concorrência Pública/Obras, Dispensa de Licitação, 
Inexigibilidade); 

 
·         Status: Licitação Aberta, em Andamento ou Encerrada; 

f. 
Na consulta de Licitações, disponibilizar no resultado o Número da Licitação, Modalidade, 
Data de Abertura e Objeto; 

g. 
Os Anexos de Licitações deverão estar disponíveis no Portal da Transparência, de forma 
automatizada do sistema de Compras; 

h. 

Menu configurável para anexos de relatórios de compras realizadas, contratos e licitações, 
com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos: .CSV, .TXT, 
.PDF e JPG, de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos 
anexados no Portal da Transparência. 

8.1.8. Publicação de Dados da Folha de Pagamento no Portal da Transparência: 

a. 
De forma automatizada, as informações da Folha de Pagamento deverão estar disponíveis 
no Portal da Transparência, através do sistema de Recursos Humanos, com a possibilidade 
de exportar as informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI. 

b. Possibilidade de consulta da Folha de Pagamento por: 

b.1 
Servidor, detalhando as seguintes informações: Nome, Data de Admissão, Departamento e 
Cargo/Função; 

b.2 
Servidor e Salário, detalhando as seguintes informações: Nome, Data de Admissão, 
Departamento, Cargo/Função e Salário; 

b.3 
Cargo/Função, detalhando as seguintes informações: Cargo/Função, Quantidade de 
Servidores e Salário. 

b.4 
Matrícula e Salário, detalhando as seguintes informações: Matrícula, Data de Admissão, 
Departamento, Cargo/Função, Valor Base, Valor Bruto, Valor Líquido; 

b.5 
Todas as Opções de Salário poderão ser disponibilizadas por: Salário Base, Salário Bruto ou 
Líquido; 

c. 

Menu configurável para anexos de relatórios de gasto com pessoal, e outras informações 
pertencentes aos cargos e funcionários da entidade, com a possibilidade de cadastro de 
novos itens e anexo de arquivos formatos: .CSV, .TXT, .PDF e JPG, de acordo com a 
escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da 
Transparência. 

8.1.9. Publicação de Convênios no Portal da Transparência: 

a. 
De forma automatizada, as informações de convênios deverão estar disponíveis no Portal da 
Transparência através do sistema de Contabilidade, com a possibilidade de exportar as 
informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 

b. Possibilidade de Consulta de Convênios por: 

b.1 Exercício; 

b.2 

Tipo de Convênio (Concessão de Auxílios, Concessão de Contribuições, Contribuição de 
Subvenção, Concessão de Outros Recursos, Recebimento de Auxílios, Recebimento de 
Contribuições), detalhando as seguintes informações: Número do Convênio, Ano, 
Credor/Fornecedor, Data de Assinatura, Data de Término e Valor do Convênio; 

c. 

Menu configurável para anexos de Convênios, e outras informações com a possibilidade de 
cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos: .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI, de 
acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no 
Portal da Transparência. 

8.1.10. Publicação de Diárias, Viagens e Adiantamentos no Portal da Transparência: 
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a. 
De forma automatizada, as informações de diárias, viagens e adiantamentos deverão estar 
disponíveis no Portal da Transparência através do sistema de Contabilidade, com a 
possibilidade de exportar as informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 

b. Possibilidade de Consulta por: 

b.1 
Diárias, detalhando o número do empenho, data de emissão, CPF do Responsável, Motivo 
da Viagem e Valor Utilizado; 

b.2 
Viagens, detalhando o número do empenho, data de emissão, CPF do Responsável, Motivo 
da Viagem e Valor Utilizado; 

b.3 
Adiantamentos, detalhando o número do empenho, data de emissão, CPF do Responsável, 
Motivo da Viagem e Valor Utilizado, detalhando o número do empenho, data de emissão, 
CPF do Responsável, Motivo da Viagem e Valor Utilizado, Valor devolvido e Período. 

8.2.  Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Portal da Transparência: 

8.2.1. MÓDULO DE SEGURANÇA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

a. Gerenciar e cadastrar usuários e grupos de usuários; 

b. Gerenciar as permissões de usuários e grupos de usuários. 

 

  ITEM 9 - SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

9. Das funcionalidades e requisitos para Sistema de Faturamento Educacional: 

  

Os acessos deverão ser feitos em linguagem simples, através de um MENU principal, que 
controla os sub - menus em cascata das diversas fases do sistema. 
 
Deverão ser emitidos relatórios do mês atual, ou de qualquer mês anterior, sem a 
necessidade de carregar arquivos anteriores (Backups). 
 
O sistema deverá ser desenvolvido dentro das mais avançadas técnicas de análise e 
programação de sistemas computacionais, podendo funcionar em módulo isolado ou 
interligado com outros sistemas. 
 
Após o início de cada exercício financeiro, os arquivos básicos deverão ser 
automaticamente transportados para o novo exercício, mantendo os anteriores no mesmo 
banco de dados para efeito de histórico. 
 
As parcelas das mensalidades lançadas e não arrecadadas deverão ser automaticamente 
inscritas como Dívida Ativa e possibilitar todas as fases da cobrança. 

9.1.  Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Faturamento Educacional: 

9.1.1. PARAMETRIZAÇÃO 

a.   Integrar o Sistema de Contabilidade e disponibilizar toda parte de receitas e baixas; 

b.   
Escolher o tipo de Emissão de 2ª Via (Ficha de Compensação na modalidade Cobrança 
com Registro, ou Carnê Padrão FEBRABAN); 

c.   Cálculos parametrizados obedecendo às Resoluções da Instituição; 

d.   Tabelas de Multa e Juros parametrizadas conforme a Legislação aplicável à Instituição; 

e.   
Possibilitar limitar na Baixa Automática o grau de aceitação de baixa em forma de valores 
ou percentual. 

9.1.2. CADASTRAMENTO 

a.   
O cadastro deverá ter em seu elenco o responsável financeiro, contendo dados gerais 
como: Filiação, R.G.,CPF/CNPJ, caso seja pessoa Jurídica, e o endereço; 

b.   
Deverá conter informações de bolsa de estudo, podendo-se atribuir descontos nas 
mensalidades em forma de valores (R$) ou percentual, cadastro dos convênios para 
bolsistas por aluno, controlado por intervalo de data; 

c.   Deverá permitir desconto para pontualidade no pagamento das mensalidades; 

d.   Possuir a facilidade de cadastrar os intervalos de dias com seus respectivos descontos 
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impressos na instrução do carnê; tudo isto deverá ser controlado pela baixa por pagamento. 

9.1.3. RELATÓRIOS CADASTRAIS 

a. Cadastro de alunos por ordem específica; 

b. Cadastro de Responsável Financeiro; 

c. Alunos por logradouro/bairro; 

d. Valores por aluno; 

e. Observações dos Alunos; 

f. Ficha Cadastral; 

g. Cadastro de aluno com valor recebido; 

h. Cadastro de Bolsistas; 

i. Cadastro de alunos. 

9.1.4. CÁLCULOS 

a. 
Os cálculos deverão ser por código ou matrícula do aluno, podendo ter a opção de calcular 
para todos os cursos ou especifico, por uma faixa numérica e parcelas específicas. 

9.1.5. RELATÓRIOS CADASTRAIS DE CÁLCULO 

a.   Conferência de Cálculo; 

b.   Total de Lançamento; 

c.   Lançamento no Exercício; 

d.   Parcelas em Aberto no Exercício. 

9.1.6. FUNCIONALIDADES 

a.   
As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimentação, podendo ser feitas por 
digitação manual com base nos canhotos; 

b.   
As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimentação, podendo ser feitas por 
leitura código de barras; 

c.   
As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimentação, podendo ser feitas por 
retorno arquivo bancário; 

d.   
As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimentação, podendo ser feitas por 
integração via Tesouraria; 

e.   

Na opção de baixa por retorno bancário, deverá ser automaticamente gerado um relatório 
com todos os registros rejeitados (baixas já executadas, parcelas estornadas, recebimentos 
etc.) totalizando os números de rejeitados. O sistema deverá analisar o recebimento, 
respeitando uma margem de erro por valor recebido definida em parâmetro; 

f.   
As mensalidades não pagas dentro do ano letivo poderão ser parceladas no próprio 
exercício, não necessitando serem inscritas em dívida ativa para que o pagamento possa 
ser efetuado. 

9.1.7. RELATÓRIOS DE BAIXA 

a.   Resumo dos Lotes; 

b.   Resumo de Recebimentos para contabilidade; 

c.   
Resumo de Recebimento por ordem de código, lote, agente arrecadador, data movimento, 
data baixa, todas as opções podendo ser utilizadas por intervalo de lotes e banco; 

d.   Resumo Diário da Receita, analítico ou sintético; 

e.   Total Arrecadado por Curso; 

f.   Maiores Devedores; 

g.   Parcelas em Aberto no Exercício; 

h.   Total de Arrecadação por período; 

i.   CONSULTAS - Deverá ter os seguintes módulos: 

i.1. de Consulta Geral de Lançamento; 

i.2. de Ficha Cadastral e Financeira; 

i.3. de Consulta Geral de Alunos; 

i.4. de Consulta Geral de Dívida Ativa. 

9.1.8. EMISSÃO 

a.   As emissões dos carnês utilizarão impressora laser, com código de barras padrão 
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FEBRABAN, sendo modelo Convênio ou Ficha de Compensação na modalidade Cobrança 
com Registro, do banco de designado pela Faculdade; 

b.   
Gerar automaticamente um arquivo remessa, conforme layout fornecido pelo Banco quando 
utilizado Ficha de Compensação; 

c.   Deverá permitir a emissão de carnê de mensalidades; 

d.   Deverá permitir a emissão Guia avulsa tendo opção de parcelamento; 

e.   Deverá permitir a emissão Guia avulsa por curso; 

f.   Deverá permitir a emissão Guia de Dívida Ativa; 

g.   Deverá permitir a emissão Guia de Expediente; 

h.   Deverá permitir a emissão Guia Eventual; 

i.   Deverá permitir a emissão Documento das demonstrações de pagamento do Aluno. 

9.1.9. DÍVIDA ATIVA 

a.   
As parcelas das mensalidades lançadas e não arrecadadas deverão ser automaticamente 
inscritas como Dívida Ativa, gerando neste momento o Livro de Dívida Ativa, que passa a 
ter um controle individualizado por aluno; 

b.   
As mensalidades em atraso deverão ser atualizadas automaticamente com o valor do 
acréscimo de multa, juros e correção monetária, conforme Lei / Estatuto, podendo ser 
diferenciada em relação ao exercício; 

c.   
Fornecer todos os passos necessários para o recebimento da Dívida, desde a Cobrança 
Amigável até a Execução Fiscal, havendo a opção de geração da execução em lote via TJ; 

d.   
Na cobrança amigável, deverá ter a possibilidade de impressão de texto de acordo com o 
padrão e modelo já utilizado pela faculdade, que poderá ser alterado via editor de textos, de 
acordo com a necessidade; 

e.   

Possibilidade de Parcelamento da Dívida Ativa, sendo que o sistema deverá gerar um 
processo, por aluno e por intervalo de exercícios, com os acréscimos legais e quantidade 
de parcelas parametrizadas. Ao final, deverão ser impressos os documentos, por exemplo, 
termo de confissão de débitos, despacho e notificação, conforme parametrizado, bem como 
o carnê no formato previamente definido. A Dívida originária deste parcelamento deverá 
ficará suspensa até que o aluno quite o mesmo. Após o pagamento da última parcela deste 
parcelamento automaticamente a dívida deverá ser quitada. A qualquer momento o usuário 
poderá solicitar o cancelamento deste processo, sendo que o sistema deverá inscrever o 
percentual não pago sobre o valor principal parcelado, para que se dê prosseguimento à 
Execução; 

f.   
Todos os documentos impressos pelo parcelamento deverão possuir a abertura para serem 
alterados via editor de textos; 

g.   

A execução deverá ser feita por aluno, intervalo de alunos, por exercício, por intervalo de 
exercícios ou por intervalo de valores. Automaticamente o sistema deverá gerar processos 
para todas as dívidas que no período solicitado não estejam em processo, parcelamento ou 
judicial, e que estejam em aberto; 

h.   
Todos os documentos necessários para execução deverão possuir a abertura para serem 
alterados via editor de textos; 

i.   

O sistema deverá permitir gerar documentos de Petições e Certidões a serem enviados ao 
Fórum via WEB Service, que deverá atualizar o processo de execução com o número de 
protocolo que o mesmo recebeu junto ao Fórum bem como a vara que o mesmo se 
encontra. 

9.1.10. CERTIDÕES 

a.   

O sistema deverá permitir a emissão de certidões negativas, positivas com efeito negativa e 
positivas, no ano atual ou de anos anteriores, podendo ser Sintética ou Analítica. Todas as 
certidões deverão ter a possibilidade de serem emitidas por aluno, intervalo de alunos ou 
intervalo de valores; 

b.   
Todos os textos das certidões deverão ser abertos podendo ser alterados via editor de 
textos; 
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c.   
Para as certidões positivas, os valores deverão ser automaticamente atualizados até a data 
de emissão da mesma; 

d.   Permitir a emissão de Certidão positiva analítica e sintética; 

e.   Permitir a emissão de Certidão negativa; 

f.   Permitir a emissão de Certidão positiva com efeito de negativa; 

g.   Permitir a emissão de Cobrança Amigável; 

h.   Permitir a emissão de Petição e Mandado; 

i.   Permitir a emissão de Comunicado Judicial para as dívidas em processo de Execução. 

j.   RELATÓRIOS 

k.   Livro Dívida Ativa (Analítico e Sintético); 

l.   Maiores Devedores/Credores; 

m.   Processos ativos e inativos; 

n.   Movimentação da Contabilidade; 

o.   Lançamento/Arrecadação (Analítico e Sintético); 

p.   Parcelamentos; 

q.   Dívida em Aberto por Aluno; 

r.   Recebimento/Cancelamento de Dívida Ativa; 

s.   Descontos concedidos; 

t.   Totais de lançamentos por Exercício; 

u.   Processo por período; 

9.1.11. CONSULTAS DÍVIDA ATIVA 

a. 

Na tela de consulta deverá constar as seguintes informações: 

-          Dados cadastrais;  

-          Parcelas geradas no exercício, mensalidades, dependências, parcelamento do 
exercício e Guias Avulsas; 

-          Dívida Ativa Mensalidades, dependências, parcelamento do exercício e Guias 
Avulsas; 

-          Parcelamentos existentes; 

-          Processos existentes; 

-          Número de controle de aviso. 

9.1.12. EMISSÕES 

a. Deverá permitir a emissão Guia de Dívida Ativa; 

b. Deverá permitir a emissão Guia de Parcelamento de Dívida Ativa; 

9.1.13. INTEGRAÇÕES 

a. 
O sistema deverá possuir integrações com o módulo contábil, e, além disso, permitir 
integração com outros sistemas através de views, requisições HTTPGet e HTTPPost, 
JSON, etc.; 

b. 

As integrações têm como finalidade sua utilização nos atuais sistemas da Faculdade, 
sendo: 
 
- Sincronização de dados com a base acadêmica; 
- Geração de boletos para o sistema de inscrições em eventos e palestras promovidos pela 
Faculdade; 
- Geração de boletos para recolhimento de tributo de solicitações efetuadas pelos alunos, 
através do sistema BPMS; 
- Geração de arquivo retorno interno para baixa do tributo pago presencialmente na 
Faculdade; 
- URL para consulta do retorno bancário para efetuar a baixa dos pagamentos relativos aos 
boletos gerados tanto pelo sistema de inscrições, quanto pelo BPMS; 

9.1.13.1. Criação de Visualizações (Views) 

a. 
O Sistema deverá permitir a criação de visualizações (views) no banco de dados, para 
podermos consumir determinadas informações. Nos passos abaixo, encontram-se todas as 
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informações que precisaremos consultar. 

9.1.13.2. Cadastro de Cursos 

a. 
A visualização de cadastro de cursos deverá retornar os seguintes dados para podermos 
efetuar o cadastro em nosso banco: 

9.1.13.3. Campo Descrição 

a.   Codigo Código identificador do curso 

b.   Sigla Sigla do curso 

c.   Exercicio Ano de exercício do curso 

d.   Nome Nome do curso 

e.   TipoEmissão Tipo de emissão do boleto. 

f.   
NrParcelas Quantidade total de parcelas do curso 

(meses) 

g.   ValorMensalidade Valor da mensalidade do curso 

h.   ValorMatricula Valor da matrícula do curso 

i.   ValorDescontoMatricula Valor de desconto de matrícula 

j.   ValorInscricaoVestibular Valor de inscrição do curso em vestibular 

k.   DescontoBolsaJaneiro N = Não / S = Sim 

l.   DescontoBolsaJulho N = Não / S = Sim 

9.1.13.4. Campo Opções 

a. 
TipoEmissão M = Mensalidade | A = Avulso | G = 

Expediente 

9.1.13.5. Cadastro de Alunos 

a. 
A visualização de cadastro de alunos deverá retornar os seguintes dados para podermos 
efetuar o cadastro em nosso banco: 

9.1.13.6. Campo Descrição 

a.   Codigo Código que identifica cada aluno 

b.   Matricula Matrícula do aluno 

c.   Exercicio Ano que o aluno foi inserido 

d.   Nome Nome do aluno 

e.   
TipoLogr Tipo de logradouro (Rua, avenida, 

alameda, etc) 

f.   Logradouro Logradouro de residência do aluno 

g.   Bairro Bairro de residência do aluno 

h.   Numero Número de residência do aluno 

i.   
TipoLogrCorr Tipo de log. De correspondência (Rua, 

avenida, alameda, etc) 

j.   LogradouroCorr Logradouro de correspondência do aluno 

k.   BairroCorr Bairro de correspondência do aluno 

l.   NumeroCorr Número de correspondência do aluno 

m.   CidadeCorr Cidade de correspondência do aluno 

n.   CepCorr Cep de correspondência do aluno 

o.   
UfCorr Sigla do estado de correspondência do 

aluno 

p.   CpfCnpf CPF (ou CNPJ) do aluno 

q.   Rg RG do aluno 

r.   DataCadastro Data de matrícula do aluno 

s.   DataAtualizacao Data da última atualização de cadastro 

t.   Telefone Telefone do aluno 

u.   Celular Celular do aluno 

v.   Email E-mail do aluno 

w.   Obs Alguma observação no cadastro do aluno 
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x.   Curso Código identificador do curso 

y.   Serie Semestre/Ano do aluno 

z.   Turma Turma do aluno 

aa.   DataFinal Data de encerramento da matrícula 

bb.   Situacao Situação do aluno 

cc.   Status Status da matrícula 

dd.   TipoPessoa J = Jurídica / F = Física 

9.1.13.7 Campo Opções 

a. 
Situações 0 – Trancado | 1 – Matriculado | 2 – 

Cancelado | 3 – Outros | 4 – Formado | 5 
– Retido 

b. Status 1 – Ativo | 2 – Inativo 

9.1.13.8. Cadastro de Responsáveis Financeiros 

9.1.13.8.
1 

A visualização de cadastro de responsáveis financeiros deverá retornar os seguintes dados 
para podermos efetuar o cadastro em nosso banco: 

9.1.13.8.
2 

Campo Descrição 

a.   Nome Nome do Responsável 

b.   Rg RG do responsável 

c.   Cpf CPF do responsável 

d.   Email E-mail do responsável 

e.   Telefone Telefone fixo ou celular do responsável 

f.   TipoLogradouro Rua, avenida, etc. 

g.   Logradouro Logradouro do responsável 

h.   Bairro Bairro do responsável 

i.   Numero Número do imóvel do responsável 

j.   Complemento Complemento do imóvel do responsável 

k.   Andar Andar do imóvel do responsável 

l.   Apto Número do apartamento do imóvel 

m.   Cidade Cidade do imóvel do responsável 

n.   Cep CEP do logradouro do imóvel 

o.   CodigoAluno Código do aluno 

p.   CodigoResponsavel Código do responsável 

9.1.13.9. Cadastro de Parcelas 

9.1.13.9.
1 

A visualização de cadastro de parcelas deverá retornar os seguintes dados para podermos 
efetuar o cadastro em nosso banco: 

9.1.13.9.
2. 

Campo Descrição 

a. Nome Nome do Responsável 

b. Rg RG do responsável 

c. Cpf CPF do responsável 

d. Email E-mail do responsável 

e. Telefone Telefone fixo ou celular do responsável 

f. TipoLogradouro Rua, avenida, etc. 

g. Logradouro Logradouro do responsável 

h. Bairro Bairro do responsável 

i. Numero Número do imóvel do responsável 

j. Complemento Complemento do imóvel do responsável 

k. Andar Andar do imóvel do responsável 

l. Apto Número do apartamento do imóvel 

m. Cidade Cidade do imóvel do responsável 
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n. Cep CEP do logradouro do imóvel 

o. CodigoAluno Código do aluno 

p. CodigoResponsavel Código do responsável 

q. Exercicio Ano de exercício da parcela 

r. CodigoAluno Código identificador do aluno 

s. NumeroAviso Número identificador da parcela 

t. TipoEmissao Tipo de emissão do boleto. 

u. NrParcela Número da parcela 

v. DataCriacao Data de criação da parcela 

w. DataVencimento Data de vencimento da parcela 

x. ValorParcela Valor da parcela 

y. ValorPago Valor de inscrição do curso em vestibular 

z. DataPagamento Data de pagamento da parcela 

aa. DataEstorno Data de estorno da parcela 

bb. MotivoEstorno Motivo do estorno da parcela 

9.1.13.10 Cadastro de Item de Parcela 

9.1.13.10
.1. 

A visualização de cadastro de item de parcelas deverá retornar os seguintes dados para 
podermos efetuar o cadastro em nosso banco: 

9.1.13.10
.2. 

Campo Descrição 

a.   NumeroAviso Número identificador da parcela 

b.   TipoEmissao Tipo de emissão do boleto 

c.   NrParcela Número da parcela 

d.   ValorItem Valor do item da parcela 

e.   NomeItem Nome do item da parcela 

f.   SubGrupoItem Subgrupo do item da parcela 

9.1.13.10
.3 

Campo Opções 

a. 
TipoEmissao M = Mensalidade | A = Avulso | G = 

Expediente 

b. SubGrupoItem 1 = Mensalidade | 2 = Dependência 

9.1.13.11
. 

Geração do Token de Login 

a.   
A Troca de informações entre os sistemas para geração do Token, deverá ser realizada por 
meio de requisições “HTTPPost”. 

b.   

Por questões de segurança, sempre que for necessário enviar o RA do aluno, o sistema 
que estiver realizando as requisições deverá primeiramente requisitar a função de login do 
sistema Web. Ao realizar esta requisição, no sistema Web deverá ser gerado um Token de 
acesso, vinculado ao RA do aluno e retornado para o sistema requisitante no formato 
JSON. 

c.   
Recomendamos que a requisição deste JSON seja feita no lado servidor em código 
compilado, ou em caso de Javascript, que este seja minificado. 

d.   
Feito este processo, as demais funcionalidades deverão poder ser requisitadas 
normalmente, passando-se o Token que foi gerado anteriormente. 

e.   
O Token de acesso deverá ter validade de 20 minutos, expirando se não houver nenhuma 
requisição neste intervalo de tempo. 

9.1.13.11
.1. 

Exemplo de JSON Retornado: 

a. 
"Token":"b40e1db1-c2a6-41be-ac8d-
21b278dac24a","CodigoRetorno":0,"MensagemRetorno":"Sucesso" 

9.1.13.11
.2. 

Parâmetros da requisição de Login: 
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a. 

Os seguintes parâmetros serão necessários para a requisição de login: 

- RA: Registro do Aluno 

- Senha: Senha que será enviada por e-mail pelo setor de informática da faculdade. 

9.1.13.11
.3. 

Tabela de Retornos do Login: 

a. 
Ao requisitar o Token de Login, os seguintes códigos poderão ser retornados dependendo 
da situação: 

9.1.13.11
.4. 

Código Mensagem 

a.   0 Sucesso 

b.   1 Senha Inválida 

c.   
2 Token Inválido ou expirado (Neste caso será necessário a 

geração de um novo token para o aluno).              

d.   3 Usuário não encontrado 

e.   
99 Erro Interno do Sistema (Caso ocorra um retorno deste 

tipo, entrar em contato com o técnico informando a URL 
requisitada).             

9.1.14. Geração de Boletos 

9.1.14.1 
Funcionalidade utilizada para emissão de boletos de matrícula na graduação, pós-
graduação, cursos livres e re-matrícula da graduação. Existem cinco requisições diferentes 
para a geração de boletos, sendo elas: 

a. 
Geração de boleto de matricula na graduação: 
Parâmetros necessários: CPF, Nome, Endereço, Complemento, Bairro, Cidade, SiglaUF, 
CEP e Sigla do curso. 

b. 
Geração de boleto de rematrícula: 
Parâmetros necessários: Token. 

c.   
Geração de boleto de matrícula na pós-graduação: 
Parâmetros necessários: CPF, Nome, Endereço, Complemento, Bairro, Cidade, 
SiglaUF, CEP e Sigla do curso.  

d.   
Geração de boleto de matrícula em cursos livres para Aluno: 
Parâmetros necessários: Token e Sigla do curso.  

e.   
Geração de boleto de matrícula em cursos livres para Eventual: 
Parâmetros necessários: CPF, Nome, Endereço, Complemento, Bairro, Cidade, 
SiglaUF, CEP e Sigla do curso.  

f.   Obs. Todas as requisições de geração de boleto devem ser do tipo “HTTPGet”. 

g.   Tabela de Retornos da Geração de Boletos: 

h.   
Ao requisitar a geração de um boleto, os seguintes códigos poderão ser retornados 
dependendo da situação: 

9.1.15. Código Mensagem 

a.   4 CPF Inválido 

b.   5 Nome do Aluno não informado 

c.   
99 Erro Interno do Sistema (Caso ocorra um retorno deste 

tipo, entrar em contato com o técnico informando a URL 
requisitada). 

9.1.16 Consulta Situação de Boletos 

a.   
Funcionalidade utilizada para consultar a situação dos boletos gerados na rotina “Geração 
de Boletos”. A consulta deve ser dividida em dois tipos, sendo: 

b.   
Consulta de Boletos gerados para Alunos (Utilizados na Rematrícula da Graduação e para 
matrícula em cursos livres), sendo necessários os parâmetros Token e código do curso; 

c.   
Consulta de Boletos gerados para Eventual (Utilizados na Matrícula da Graduação, Pós 
Graduação e Cursos livres). Nesta consulta, serão necessários os parâmetros CPF e 
código do curso; 
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d.   Obs. As requisições das consultas devem ser do tipo “HTTPGet”. 

9.1.17. Tabela de Retornos da Consulta  

a. 
Ao consultar a situação de um boleto, deverá ser retornado um dos seguintes códigos, no 
formato JSON: 

9.1.17.1. Código Mensagem 

a.   6 Boleto não encontrado 

b.   7 Boleto Cancelado 

c.   8 Boleto Pago 

d.   9 Boleto em Aberto 

e.   
99 Erro Interno do Sistema (Caso ocorra um retorno deste 

tipo, entrar em contato com o técnico informando a URL 
requisitada).                                                                                                               

f.   
Exemplo de JSON retornado na consulta: {"CodigoRetorno":8,"MensagemRetorno":"Boleto  
Pago"} 

9.1.18. Consulta Situação de Matricula 

a. 
Funcionalidade utilizada para consultar a situação de matrícula dos alunos. Parâmetro 
necessário: Token. 

b. Obs. Requisição do tipo “HTTPGet”. 

9.1.19. Tabela de Retornos da Consulta: 

a. 
Ao consultar a situação de um boleto, deverá ser retornado um dos seguintes códigos no 
formato JSON: 

9.1.20. Código Mensagem 

a. 10 Apto 

b. 11 Inapto 

c. 
02 Token Inválido ou expirado (Neste caso será necessária a 

geração de um novo token para o aluno).                                                                                                              

d. 03 Usuário não encontrado 

e. 
99 Erro Interno do Sistema (Caso ocorra um retorno deste 

tipo, entrar em contato com o técnico informando a URL 
requisitada).                                                                                                              

f. Exemplo de JSON retornado na consulta: "CodigoRetorno":10,"MensagemRetorno":"Apto" 

9.1.21. Validação de Certidões 

a. Funcionalidade utilizada para validar a autenticidade das certidões emitidas pelo sistema. 

b. 
Esta funcionalidade não deverá necessitar do procedimento de login. O link de acesso 
dessa funcionalidade deverá funcionar fora da área do aluno para que qualquer pessoa que 
tenha a certidão em mãos possa validar a autenticidade da mesma. 

9.1.22. Relatório de Baixas 

a. 
Relatório utilizado para consultar os pagamentos dos boletos do exercício para um 
determinado curso. Neste relatório deverão ser são retornadas as seguintes informações no 
formado JSON: 

b. 
RA,  ValorPago,  DataPagamento,  CodigoCurso  e  NumeroAviso.Parâmetro Necessário: 
CodigoCurso ou SiglaCurso. 

c. 

Exemplo de Relatório Retornado 
 
Relatorio":  [ 

{ 

"RA":  13336, "ValorPago":  154.8700, 

"DataPagamento":  "2016-06-21T00:00:00", 

"CodigoCurso":  1011, 

"NumeroAviso":  "00000000009881974" 

}, 

{ 
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"RA":  13336, "ValorPago":  245.8000, 

"DataPagamento":  "2016-06-16T00:00:00", 

"CodigoCurso":  1010, 

"NumeroAviso":  "00000000000019243" 

} 

], 

"CodigoRetorno":  0, "MensagemRetorno":  "Sucesso" 

} 

9.1.23. Segunda via para Aluno Eventual 

a. 
Página de Segunda Via dos boletos utilizada pelos alunos ainda não matriculados 
(eventuais). 

b. 
Para esta página, primeiramente deverá ser utilizar a rotina de geração de Token por CPF 
para em seguida passar este Token como parâmetro para esta requisição. 

9.1.24. URLS 

a. 

Login (Requisições do Tipo HTTPPost) 
- http://localhost/FAED/login/GerarTokenRA 
Parâmetros Necessários: RA e Senha 
 
- http://localhost/FAED/login/GerarTokenCPF 
Parâmetros Necessários: CPF e Senha  

b. 
Home 
- http://localhost/FAED/Home/index?Token=’’ 

c. 
Validação de Certidões 
- http://localhost/FAED/ValidacaoCertidao/Index 

d. 

Cadastro de dependência 
- 
http://localhost/FAED/Cadastro/CadastroDependencia?Token=’’&DataInicio=’’&DataFim=’’&
ValorDependencia=’’&NumeroMaterias=’’&NumeroParcelas=’’&DataVencimento=’’&Interval
oParcelas=’’&SomarMensalidade=’’&DescontoBolsa=’’ 
 
(obs: Parâmetros SomarMensalidade e descontoBolsa = true para verdadeiro | false para 
falso. 
As datas devem estar no formato: ano-mês-dia. Ex: xxxx-xx-xx. 

e. Geração de boletos: 

e.1 Para alunos: 

e.1.1 

Boleto de Rematrícula:  
- http://[URL do 
Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarBoletoRematricula?Token=‘‘&TipoEmissao=’’&cdCur
so=‘‘ 

e.1.2 

Boleto de Matrícula (Usado apenas na primeira parcela):  
- http://[URL do 
Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarBoletoRematricula?Token=‘‘&TipoEmissao=’’&DataV
encimento= ’’  

e.1.2.1 
Tipo de Emissão - possui duas opções: 1 para rematrícula | 2 para mensalidade (apenas 
para a primeira parcela) 

e.1.3 
Boleto de Curso Livre:  
- http://[URL do 
Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarBoletoCursoLivreParaAluno?Token=‘‘&cdCurso=‘ 

e.2 Para eventuais: 

e.2.1 
Boleto de Curso Livre:  
- http://[URL do Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarBoletoCursoLivreParaEventual?CPF 
=’’& 
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Nome=‘‘&Endereco=‘‘&Complemento=‘‘&Bairro=‘‘&Cidade=‘‘&SiglaUF=‘‘&CEP=’’&cdCurso=
‘‘ 

e.2.2 

Boleto de Pós Graduação:  
- http://[URL do Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarBoletoPosGraduacao?CPF =’’& 
Nome=‘‘&Endereco=‘‘&Complemento=‘‘&Bairro=‘‘&Cidade=‘‘&SiglaUF=‘‘&CEP=’’&cdCurso=
‘‘ 

e.2.3 

Boleto de Matrícula na Graduação: 
- http://[URL do Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarBoletoMatricula?CPF 
=’’&Nome=‘‘&Endereco=‘‘&Complemento=‘‘&Bairro=‘‘&Cidade=‘‘&SiglaUF=‘‘&CEP=’’&cdCur
so=‘‘ 

e.3 Outros: 

e.3.1 

Guia de Expediente (Integração):  
- http://[URL do 
Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarGuiaExpediente?Nome=’’&Cpf=’’&DataVencimento=’’
&CodigoE 
xpediente=’’&Qtd=’’&Logradouro=’’&Bairro=’’&Cidade=’’&Cep=’’&Uf=’’&Complemento=’’  
A data de vencimento deve estar no padrão YYYY-MM-DD (Utilizado para integração via 
sistemas) 

e.3.2 

Boleto de Expediente (Boleto impresso):  
- http://[URL do 
Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarBoletoExpediente?Nome=’’&Cpf=’’&DataVencimento
=’’&Codigo 
Expediente=’’&Qtd=’’&Logradouro=’’&Bairro=’’&Cidade=’’&Cep=’’&Uf=’’&Complemento=’’  
A data de vencimento deve estar no padrão YYYY-MM-DD (Utilizado para imprimir boleto 
para aluno).  

e.4 Obs.: Campo complemento é opcional em ambas as URLs. 

f. Cancelamento de boletos: 

f.1 
Para alunos: 
http://[URL DO SERVIDOR]/FAED/CancelamentoBoletos?RA=’’&codCurso=’’&tipoAluno=1 

f.2 
Para eventuais: 
http://[URL DO SERVIDOR]/FAED/CancelamentoBoletos?cpf=&codCurso=’’&tipoAluno=2 

g. Consulta Situação de Matrícula: 

g.1 -  http://[URL do Servidor]/FAED/ConsultaBoletos/consultarSituacaoMatricula?Token= 

h. Consulta Situação de Boletos: 

h.1 
Para alunos: 
- http://[URL do 
Servidor]/FAED/ConsultaBoletos/ConsultarBoletoAluno?Token=’’&CDCURSO=’’ 

h.2 
Para eventuais: 
- http://[URL do Servidor]/FAED/ 
ConsultaBoletos/ConsultarBoletoEventual?CPF=&CDCURSO=’’ 

i. Segunda Via Para Aluno Eventual:  

i.1 - http://[URL do Servidor]/FAED/segundavia/listar?Token= 

j. Segunda Via de Boletos (Qualquer tipo):  

j.1 

- http://[URL do 
Servidor]/FAED/GeracaoBoletos/GerarSegundaViaBoleto?Tipo=&NumeroAviso=&Codigo= 
 
Obs: Tipo: 1 = Aluno | 2 = Expediente | 3 = Eventual. Codigo = Código de identificação do 
aluno / expediente /eventual.  

k. Relatório de Baixas:  

k.1 
- http://[URL do Servidor]/FAED/Relatorios/RelatorioDeBaixas?CodigoCurso= ou 
- http://[URL do Servidor]/FAED/Relatorios/RelatorioDeBaixas?SiglaCurso= 

l Observações:  
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1) Deve-se substituir as aspas pelo valor correspondente.  
Por exemplo: Endereco=’’ ficará Endereço= Rua Java;  
2) Em todas as Urls que necessitam do parâmetro “Token”, deve-se passar o retorno da 
requisição “GerarTokenRA”. 

9.2. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Faturamento Educacional: 

         
9.2.1. 

PARAMETRIZAÇÃO 

a.   
Deverá ter a opção de parametrização da composição do próprio registro de matrícula 
(RM); 

b.   Possibilidade de Emissão de Relatórios com cabeçalho e brasão; 

c.   Permitir utilizar descontos especiais para as parcelas; 

9.2.2. FUNCIONALIDADES 

a. 
Na necessidade de estorno de pagamentos, este deverá ser executado na própria tela de 
baixa; 

9.2.3. RELATÓRIOS DE BAIXA 

a. Recolhimentos por Cursos; 

9.2.4. EMISSÃO 

a. 
Deverá permitir a Geração Automática de um arquivo com extensão “DBF”, com todas as 
informações necessárias para emissão dos mesmos via gráfica; 

9.2.5. DÍVIDA ATIVA 

a. 

Para o aluno que desejar quitar sua dívida em cota única, o sistema deverá gerar uma guia, 
em formato FEBRABAN, nos modelos Convênio ou Ficha de Compensação na modalidade 
Cobrança com Registro, do banco designado pela Faculdade, com os valores atualizados 
até a data de vencimento fornecida pelo usuário, sendo que, caso o aluno não efetue o 
pagamento na data do vencimento, a guia se tornará nula, sem a necessidade de 
intervenção do usuário, bastando apenas emitir com um novo vencimento; 

b. 

A cobrança amigável poderá ser tanto para Dívida Ativa, Exercício e Parcelamento, tendo 
opção de emitir por aluno, faixa de aluno, por exercício, por faixa de exercício, opção de 
gerar as cobranças com ou sem valores de débito e emitir os aviso de cobrança com ou 
sem desconto; 

c. 
Deverá gerar um arquivo na extensão “DBF” contendo todas as informações necessárias 
para execução da cobrança amigável Via gráfica; 

d. 
Para os alunos que estejam em fase de processo, tanto parcelamento como execução 
fiscal, deverá ter a possibilidade de consultar a situação dos débitos em tela. 

9.2.6. RELATÓRIOS 

a. Conferência de valores inscritos. 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em solução de Tecnologia da Informação, 

visando à prestação de serviços de modernização e gestão pública, mediante cessão de direito 

de uso de sistema integrado de gestão pública que conglomere os seguintes módulos 

sistêmicos: a) sistema de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública 

e tesouraria; b) sistema de compras, licitações, gestão de contratos e pregão; c) sistema de 

almoxarifado; d) sistema de patrimônio; e) sistema de controle interno; f) sistema de 

transparência; e g) sistema de faturamento educacional, para a Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo.  

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

RG: 

 

ENDEREÇO:  

 

CEP: 

 

FONE: CELULAR: FAX: 

 

E-MAIL:  

 

CNPJ/MF: 

Serão desclassificadas as Propostas Comerciais: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados neste Edital; 

 

b) Que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas oferecidas 

pelas demais licitantes; 

 

c) Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; 

 

d) Que deixarem de indicar preço mensal, preço anual, valor hora, valor total para reserva (100 

horas/ano) e total global em algarismos. 
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 

IMPLANTAÇÃO 
(contemplando instalação dos sistemas 
e migração de dados, re-
desenvolvimento de todas as 
integrações existentes com sistemas 
legados, desenvolvimento de todas as 
funções sistêmicas descritas como 
desejáveis, testes e capacitação inicial 
do pessoal)  

ÚNICO 

TOTAL R$ == 

2 MÓDULOS SISTÊMICOS PREÇO MENSAL PREÇO ANUAL 

2.1 
SISTEMA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

R$ == R$ == 

2.2 
SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, 
GESTÃO DE CONTRATOS E PREGÃO 

R$ == R$ == 

2.3 SISTEMA DE ALMOXARIFADO R$ == R$ == 

2.4 SISTEMA DE PATRIMÔNIO R$ == R$ == 

2.5 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO R$ == R$ == 

2.6 SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA R$ == R$ == 

2.7 SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL R$ == R$ == 

TOTAL R$ == R$ == 

3 

HORAS TÉCNICAS PARA 
DESENVOLVIMENTO DE 
CUSTOMIZAÇÃO SISTÊMICA, 
TREINAMENTOS AVULSOS E AUXÍLIO 
TÉCNICO FORA DO SUPORTE 
(pagas somente se utilizadas, mediante 
a prévia aprovação de orçamento 
apresentado e cronograma) 

VALOR/HORA 
VALOR (100 

HORAS/ANO) 

 
TOTAL R$ == R$ == 

TOTAL GLOBAL: R$ == 

 

Prazo de validade da Proposta Comercial não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

designada para a sua apresentação: === 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem às especificações do Anexo 

I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019 e normas pertinentes ao 

objeto licitado. 

 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
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referentes ao objeto licitado.  

 

São Bernardo do Campo, == de == 2019. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

 

                           

RG nº=== 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ==/2019 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO 
DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
PÚBLICA  

 
Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 59.108.100/0001-
89, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, 
doravante denominada apenas FACULDADE, e, de outro, a empresa ==, estabelecida na ==, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ==, neste ato representada por ==, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA                                                                                             DO OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada em solução de Tecnologia da Informação, visando à 
prestação de serviços de modernização e gestão pública, mediante cessão de direito de uso de 
sistema integrado de gestão pública que conglomere os seguintes módulos sistêmicos: a) 
sistema de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; b) 
sistema de compras, licitações, gestão de contratos e pregão; c) sistema de almoxarifado; d) 
sistema de patrimônio; e) sistema de controle interno; f) sistema de transparência; e g) sistema 
de faturamento educacional, para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, conforme 
especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019, da 
proposta comercial da CONTRATADA e da Ata de Pregão Presencial nº 4/2019, insertas, 
respectivamente, às fls. ==/== do processo de compra e/ou serviço nº 55/2019, os quais 
integram a avença para todos os fins. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA                                                                    DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais 
normas pertinentes. 
  
Parágrafo Único. A prestação dos serviços dar-se-á mediante o regime de execução indireta, 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA                                             DA GARANTIA 

 
Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, conforme 
diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente a R$ === 
(===), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato. 
 
§1º. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo dos serviços do último mês de vigência contratual, e, quando 
em pecúnia, atualizada monetariamente. 
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§2º. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando da finalização dos serviços 
contratados, o valor será devolvido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do subsequente 
à data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços do último mês de vigência 
contratual, devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 (doze) meses. 
 
§3º. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros, a CONTRATADA será notificada por ofício ou e-mail, estando obrigada 
a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas do recebimento da referida notificação.   
 
§4º. À FACULDADE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela CONTRATADA. 
 
§5º. Havendo prorrogação deste Contrato, a validade da garantia deverá ser renovada, de forma 
a abranger o período integral de vigência contratual, e ser complementada, se houver reajuste 
de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de rescisão e 
aplicação de sanção administrativa. 
 
§6º. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o caso, 
na forma do subitem 10.6 do Edital, sujeitará a Contratada ao pagamento da multa de 10% (dez 
por cento) do valor contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA                                                    DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019, da Proposta Comercial de fls. ==/== e da Ata de 
Pregão Presencial nº 4/2019 de fls. ==/==, todos insertos no processo de compra e/ou serviço nº 
55/2019: 
 
I- Assinar o Termo de Ciência e de Notificação, nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016, do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
II- Prestar os serviços de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do 
Edital de Pregão Presencial nº 4/2019, nos termos deste Contrato e da Proposta Comercial de 
fls. ==/== do processo de compra e/ou serviço nº 55/2019 e na estrita observância da legislação 
vigente em vigor; 
III- Executar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do 
objeto do Contrato; 
 
IV- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, inclusive as 
decorrentes da respectiva correção e de qualquer infração comprovadamente praticada por seus 
empregados, quando da realização dos serviços; 
 
V- Atender pronta e rigorosamente às solicitações e instruções do Coordenador de Tecnologia 
da Informação (GFD-1.5) da FACULDADE; 
 
VI- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à FACULDADE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, os quais não 
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serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pela FACULDADE, 
correndo às expensas da CONTRATADA os ressarcimentos e indenizações devidas; 
 
VII- Indenizar a FACULDADE pelos prejuízos que a esta causar com o descumprimento, total ou 
parcial deste Contrato; 
 
VIII- Aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões nos serviços, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado; 
 
IX- Não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste 
Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou incorporação da empresa, desde que 
haja consentimento formal da FACULDADE e mediante a ausência de estabelecimento de 
qualquer vínculo com esta, sendo certo que a CONTRATADA responderá pelo pessoal técnico 
e operacional destas empresas terceiras, bem como por prejuízos e danos eventualmente 
causados por estas; 
 
X- Manter, durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação, comunicando qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou na localização de 
seu estabelecimento;  
 
XI- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, resultantes da execução 
deste Contrato, sendo que sua inadimplência, em relação a tais encargos, não transfere à 
CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento nem permite onerar o presente Contrato, e pode, 
inclusive, autorizar a rescisão desta avença; 
 
XII- Apresentar, no prazo que lhe for assinalado pela FACULDADE, as Certidões e Documentos 
que forem exigidos para comprovação da manutenção das condições de habilitação exigidas na 
licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e, inclusive, rescisão do contrato; 
 
XIII- Comunicar à FACULDADE a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade 
durante a execução do Contrato; 
 
XIV- Comunicar e justificar formalmente à FACULDADE eventuais motivos que impeçam o 
cumprimento do objeto; 
 
XV- Não se abster de realizar as modificações sistêmicas que se revelarem necessárias no 
curso do Contrato, com vistas ao atendimento integral das finalidades do objeto licitado. 
 
XVI- Atualizar o sistema em eventuais alterações legais (tributária, contábil, financeira, 
econômica, patrimonial ou no plano de contas) exigidas pelos órgãos competentes superiores, 
quanto à forma de cálculos, registros, contabilização, atribuições, distribuição, exclusão, ingresso 
de qualquer necessidade para atender tais órgãos, e em qualquer mudança no plano de 
negócio, sejam elas econômica, financeira, patrimonial, tributária, contábil ou quanto à base e 
análise de cálculos, implantação, renovação, da forma de quaisquer que a FACULDADE 
entenda que a forma ou o plano de negócio venha a ser ajustado para o bom andamento 
financeiro da mesma. 
 
§1º. A CONTRATADA será responsável por eventuais multas, sanções ou indenizações pagas 
pela FACULDADE em decorrência de irregularidades na execução do objeto contratado, bem 
como por prejuízos comprovadamente decorrentes de falhas sistêmicas ou do desatendimento 
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das obrigações e especificações contidas neste Contrato, no Edital de Pregão Presencial nº 
4/2019, especialmente em seu Termo de Referência (Anexo I), na Proposta Comercial e na Ata 
do Pregão Presencial nº 4/2019, insertas, respectivamente, às fls. == e == do processo de 
compra e/ou serviço nº 55/2019. 
 
§2º. O recebimento definitivo dos serviços e demais itens contratuais não exclui a 
responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios, insuficiências ou disparidades com as 
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019. 
 
§3º. A CONTRATADA, em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada 
pela FACULDADE, e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador 
judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a FACULDADE. 
 
CLÁUSULA QUINTA                                                         DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

 
São obrigações da FACULDADE: 
 
I- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio do Coordenador de Tecnologia da 
Informação (GFD-1.5) da FACULDADE, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, podendo 
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições 
e exigências especificadas; 
 
II- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, irregularidades, 
deficiências, incongruências, incompatibilidades ou ocorrências consideradas de natureza grave 
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
III- Rejeitar os serviços e/ou demais itens contratuais executados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, exigindo sua imediata correção, ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos; 
 
IV- Efetuar os pagamentos devidos pela execução dos serviços e demais itens licitados, dentro 
do prazo e das condições contratuais. 
 
V- Acompanhar o prazo de validade das certidões que atestam a regularidade fiscal e trabalhista 
da CONTRATADA, referida no artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 4º, inciso XIII, da 
Lei Federal nº 10.520/02, e, quando expirado, instruir os autos com aquelas que puderem ser 
emitidas por modo eletrônico, notadamente: a) Certidão de Regularidade ou Certidão Positiva 
com Efeito de Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF); b) Certidão 
Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo, inclusive, as 
contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS); c) Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas; e d) Prova de regularidade de débito 
com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio da licitante. As certidões que não puderem ser 
emitidas de modo eletrônico deverão ser exigidas da CONTRATADA, estabelecendo-se prazo 
razoável para apresentação.  
 
CLÁUSULA SEXTA                                                                                         DO RECEBIMENTO  
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Os objetos contratuais serão recebidos pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-
1.5) da Faculdade, da seguinte forma: 
 
I- Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo X do 
Edital de Pregão Presencial nº 4/2019) após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica ou 
documento equivalente e após a manifestação das unidades administrativas usuárias a respeito 
da funcionalidade e regularidade dos módulos sistêmicos e dos serviços prestados no período, 
para posterior inspeção técnica, conferindo se todos os itens contemplados pelo objeto 
contratual atenderam às especificações detalhadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital 
de Pregão Presencial nº 4/2019; 
II- A verificação referida no inciso anterior, para fins de recebimento definitivo, deverá ser 
efetuada em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, computados após a emissão do Termo de 
Recebimento Provisório (Anexo X) excluído o dia da própria emissão; 
 
III- Os módulos, serviços ou qualquer item que apresentarem irregularidade, incongruência, 
deficiência ou incompatibilidade com os dados/necessidades da Faculdade, falha e/ou defeito de 
qualquer natureza ou estiverem em desacordo com as especificações do Anexo I do Edital de 
Pregão Presencial nº 4/2019, deverão ser corrigidos pela Contratada, mantido o preço 
inicialmente ofertado, no prazo fixado pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) 
da Faculdade, contados do recebimento do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório 
(Anexo XI do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019), que será enviado por e-mail ou ofício, 
excluído o dia do próprio recebimento; 
 
IV- O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade recusará os módulos, 
serviços ou qualquer item que, após a inspeção técnica, não apresentarem conformidade com as 
especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo de 
Referência do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019, ou, ainda, quando ostentarem 
incongruência, deficiência ou incompatibilidade com os dados/necessidades da Faculdade, 
irregularidade, falha e/ou defeito de qualquer natureza, quando a CONTRATADA se recusar a 
corrigi-los no prazo determinado na forma do inciso III; 
 
V- Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas para efetivo atendimento do objeto 
licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, inclusive as decorrentes da correção dos módulos, serviços ou de qualquer item 
recusados por não atenderem ao Edital, ao Contrato e/ou à Proposta Comercial ou por 
apresentarem irregularidade, falha ou defeito; 
 
VI- Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 
protocolizados junto ao Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, 
antes do vencimento do prazo, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem 
submetidos à apreciação da Faculdade;  
 
VII- Considerar-se-á mora quando a CONTRATADA não corrigir a falha, irregularidade ou 
defeito dos módulos, serviços ou de qualquer item no prazo assinalado, computada a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo: 
 
VIII- Definitivamente: quando, após a verificação dos módulos, itens e serviços, constatar-se 
que estão em consonância com as especificações exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 
4/2019, no Contrato e na Proposta Comercial, e, na hipótese prevista no inciso III, tiverem sido 
sanadas todas as irregularidades, incompatibilidades, deficiências, incongruências, falhas ou 
defeitos constantes do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XI do Edital de 
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Pregão Presencial nº 4/2019), o Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) emitirá o 
Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019) e 
atestará a nota fiscal, na forma do §2º da Cláusula Sétima deste Contrato, encaminhando-a para 
apreciação e pagamento; 
 
X- O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019) 
será enviado à Contratada por e-mail ou ofício no mesmo dia de sua emissão. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA                                    DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
Pela prestação dos serviços e demais itens discriminados na Cláusula Primeira, a FACULDADE 
pagará à CONTRATADA:  
 
a) para a implantação do sistema integrado de gestão pública, contemplando a instalação dos 
sistemas, conversão e migração dos dados, re-desenvolvimento de todas as integrações 
existentes com sistemas legados, desenvolvimento de todas as funções sistêmicas descritas 
como desejáveis, teste e capacitação inicial do pessoal: R$ == (=====), constituída em parcela 
única, que será atestada e quitada apenas após a finalização de todo o processo de 
implantação; 
 
b) para os Módulos Sistêmicos (valor referente ao uso modular do sistema contratado): R$ == 
(=====) por mês, dividido em:  
 
b.1) Módulo de Sistema de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade 
Pública e Tesouraria: R$ == (=====) por mês; 
 
b.2) para o Módulo de Sistema de Compras, Licitações, Gestão de Contratos e Pregão: R$ == 
(=====) por mês; 
 
b.3) para o Módulo de Sistema de Almoxarifado: R$ == (=====) por mês; 
 
b.4) para o Módulo de Sistema de Patrimônio: R$ == (=====) por mês; 
 
b.5) para o Módulo de Sistema de Controle Interno: R$ == (=====) por mês; 
 
b.6) para o Módulo de Sistema de Transparência: R$ == (=====) por mês; 
 
b.7) para o Módulo de Sistema de Faturamento Educacional: R$ == (=====) por mês; 
 
c) horas técnicas para desenvolvimento de customizações sistêmicas, treinamentos avulsos e 
auxílio técnico fora do suporte, mediante a aprovação prévia de orçamento e cronograma 
apresentados pela CONTRATADA: R$ == (=====) por hora técnica, limitadas a 100 (cem) horas 
por ano. 
 
§1º. Os pagamentos somente serão efetuados após o recebimento definitivo dos serviços, 
módulos e demais itens prestados no mês, estando condicionados: 
 
a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei; e 
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b) à atestação do Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade, após a 
manifestação expressa das unidades administrativas usuárias a respeito da funcionalidade e 
regularidade dos módulos sistêmicos e dos serviços prestados no período. 
 
§2º. O Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte à 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XII do Edital de Pregão Presencial nº 
4/2019),  certificando que, além de os módulos, itens e serviços terem sido realizados em 
conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 4/2019) – notadamente com seu Termo de 
Referência (Anexo I), com este Contrato e com a Proposta Comercial (fls. == do processo de 
compra e/ou serviço nº 55/2019), o documento fiscal se encontra de acordo com os valores e 
condições contratados. 
§3º. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir da 
data de atestação emitida pelo Coordenador de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da 
Faculdade. 
 
§4º. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da CONTRATADA, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 
§5º. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças da 
Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 
 
§6º. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias 
úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
CONTRATADA implicará a imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 
parágrafo, independentemente de notificação.  
 
§7º. O pagamento eventualmente efetuado com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
FACULDADE, terá seu valor atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 
(doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do 
efetivo pagamento. 
 
§8º. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
CONTRATADA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela FACULDADE. 
 
§9º. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, se o 
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.  
 
§10. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 
demais comprovantes indispensáveis para a realização dos pagamentos, deverá apresentar 
atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de recuperação 
extrajudicial. 
 
§11. O descumprimento das regras contidas nos parágrafos 9º e 10 assegurará à FACULDADE 
o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
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CLÁUSULA OITAVA                                                                        DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 
O presente Contrato é firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em == de == de 
201= a == de == de 201=, podendo ser aditado a critério exclusivo da FACULDADE, mediante 
termo aditivo, nas hipóteses autorizadoras legais. 
 
§1º. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, mediante 
requerimento expresso da CONTRATADA, os preços originalmente pactuados poderão ser 
reajustados monetariamente, adotando-se como indexador a variação registrada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou 
pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for 
menor nos últimos 12 (doze) meses.  
§2º. Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a V, VII a XII e XVII do artigo 
78 da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados o contraditório 
administrativo e a ampla defesa, bem como os direitos da FACULDADE em caso de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 77 do mesmo diploma legal. 
 
§3º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II e § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
§4º. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE não 
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
 
CLÁUSULA NONA                                                               DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Aplicam-se a este Contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
§1º. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal nº 
8.666/93, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 
 
a) inexecutar total ou parcialmente o Contrato; 
 
b) apresentar documentação falsa; 
 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
 
d) cometer fraude fiscal; 
 
e) descumprir quaisquer das obrigações contratuais. 
 
§2º. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
b) multa: 
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b.1) moratória de até 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor total contratado, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 
 
b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 
que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 
 
b.3) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 
que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado. 
 
§3º. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou 
retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 
 
§4º. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% (dez por 
cento) do valor adjudicado. 
 
§5º. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o caso, 
na forma do subitem 10.6 do Edital de Pregão Presencial nº 4/2019, sujeitará a Contratada ao 
pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor contratado. 
 
§6º. Tratando-se de inexecução parcial, a FACULDADE poderá autorizar ou não a continuidade 
do ajuste. 
 
§7º. A FACULDADE poderá considerar o ajuste totalmente inexecutado se o atraso for superior 
a 10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 
 
§8º. A CONTRATADA também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos das Leis Federais nº 
10.520/02 e 8.666/93.  
 
§9º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
§10. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
FACULDADE, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
§11. Os valores relativos às multas aplicadas, concernentes aos §§ 2º e 5º desta Cláusula, serão 
descontados da garantia, quando esta for prestada em dinheiro; na falta desta, de eventuais 
créditos da CONTRATADA e, na falta ou insuficiência destes, cobrado por meio de boleto 
bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua 
aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
 
§12. Os valores relativos às multas aplicadas, referentes aos §§ 3º e 4º, serão cobrados por 
meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 
determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
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§13. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 
§14. As sanções aqui previstas, incluindo as multas, são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
§15. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 
responsabilização civil e criminal da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto 
ou pela inadimplência. 
 
§16. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 
 
§17. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais.  
 
§18. Encontrando-se a CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA                                                                       DO VALOR DO CONTRATO 

 
Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ === (===) e as despesas com a sua execução 
correrão por conta da dotação orçamentária: 28.80.12.122.0016.2009.3.3.90.40.00. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA                                                              DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e demais normas de Direito Público, e as partes 
a elas se submetem, ficando eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP para 
dirimir questões oriundas do presente Instrumento. 
 
E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste 
Instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias, juntamente com 2 (duas) testemunhas.  

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2019. 

 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

  

1._____________________________  2.________________________________ 
Nome:  Nome: 
RG:  RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

CONTRATADA: == 
 

CONTRATO N°: ==/2019 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em solução de Tecnologia da Informação, 

visando à prestação de serviços de modernização e gestão pública, mediante cessão de direito 

de uso de sistema integrado de gestão pública que conglomere os seguintes módulos 

sistêmicos: a) sistema de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e 

tesouraria; b) sistema de compras, licitações, gestão de contratos e pregão; c) sistema de 

almoxarifado; d) sistema de patrimônio; e) sistema de controle interno; f) sistema de 

transparência; e g) sistema de faturamento educacional, para a Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo.  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2019. 
 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
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Nome:_______________________________________________________________________ 

Cargo:_______________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ RG: _________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ___________________________________________________ 

E-mail institucional _____________________________________________________________ 

E-mail pessoal:________________________________________________________________ 

Telefone(s):__________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Cargo:_______________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ RG: _________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ___________________________________________________ 

E-mail institucional _____________________________________________________________ 

E-mail pessoal:________________________________________________________________ 

Telefone(s):__________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Cargo:________________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ RG: _________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ___________________________________________________ 

E-mail institucional ______________________________________________________________ 

E-mail pessoal:_________________________________________________________________ 

Telefone(s):___________________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ Nº: 59.108.100/0001-89 

CONTRATADA: == 

CNPJ Nº: == 

CONTRATO/ORDEM N°: ==/2019 

DATA DA ASSINATURA: ==/==/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em solução de Tecnologia da Informação, 

visando à prestação de serviços de modernização e gestão pública, mediante cessão de 

direito de uso de sistema integrado de gestão pública que conglomere os seguintes 

módulos sistêmicos: a) sistema de orçamento-programa, execução orçamentária, 

contabilidade pública e tesouraria; b) sistema de compras, licitações, gestão de contratos 

e pregão; c) sistema de almoxarifado; d) sistema de patrimônio; e) sistema de controle 

interno; f) sistema de transparência; e g) sistema de faturamento educacional, para a 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.  

VALOR: R$ == (==) 

 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 

os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2019. 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

(rodrigo.barbosa@direitosbc.br) 

Diretor 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO  

 

Eu (nome completo do representante legal), RG nº (==), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, que esta empresa atende plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital de 

Pregão Presencial nº 4/2019, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, inexistindo 

qualquer fato impeditivo para sua participação no certame. 

 

Declaro, ainda, que esta empresa não utiliza mão-de-obra menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal c/c Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

São Bernardo do Campo, == de == 2019. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 

 RG nº=== 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==) é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 

7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra.  

 

Declaro, ainda, que a referida empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 

incisos I a XI do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no Pregão Presencial nº 4/2019 da 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.  

 

São Bernardo do Campo, == de == 2019. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                           

RG nº=== 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo) 

 

A (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), por seu representante legal, 

interessada em participar do Pregão Presencial nº 4/2019 da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde 

e segurança no trabalho, para os fins estabelecidos no parágrafo único do artigo 117 da 

Constituição do Estado de São Paulo. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2019. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

                           

RG nº=== 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM A PRÁTICA DO TRABALHO DECENTE 

 

(Conforme Decreto do Município de São Bernardo do Campo, nº 17.146, de 13 de maio de 2010) 

 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, que esta empresa compromete-se com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos 

desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido 

em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e 

capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2019. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                           

RG nº=== 
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ANEXO VIII 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar cópia do ato 

de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 

documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2019. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO IX 

 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar documento 

comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 

cumpridas. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2019. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO X 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 4/2019 

CONTRATO: === 

CONTRATADA Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 55/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em solução de Tecnologia da Informação, 

visando à prestação de serviços de modernização e gestão pública, mediante cessão de direito 

de uso de sistema integrado de gestão pública que conglomere os seguintes módulos sistêmicos: 

a) sistema de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; 

b) sistema de compras, licitações, gestão de contratos e pregão; c) sistema de almoxarifado; d) 

sistema de patrimônio; e) sistema de controle interno; f) sistema de transparência; e g) sistema 

de faturamento educacional, para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.  

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia 

Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter provisório, ====. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 201=. 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este Termo será enviado à Contratada, mediante notificação por ofício ou por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

114 

ANEXO XI 

 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 4/2019 

CONTRATO: === 

CONTRATADA Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 55/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em solução de Tecnologia da Informação, 

visando à prestação de serviços de modernização e gestão pública, mediante cessão de direito 

de uso de sistema integrado de gestão pública que conglomere os seguintes módulos 

sistêmicos: a) sistema de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e 

tesouraria; b) sistema de compras, licitações, gestão de contratos e pregão; c) sistema de 

almoxarifado; d) sistema de patrimônio; e) sistema de controle interno; f) sistema de 

transparência; e g) sistema de faturamento educacional, para a Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo.  

 

AFERIÇÃO DO OBJETO 

 

OBJETO RECEBIDO: ===  

 

AFERIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA: === 

  

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES  

 

 

O objeto descrito acima foi recebido nas condições e circunstâncias supracitadas.  

 

 

PRAZO ESTABELECIDO PARA ===: ____________ (__________) DIAS ÚTEIS, A CONTAR 

DO RECEBIMENTO DO PRESENTE TERMO CIRCUNSTANCIADO, MEDIANTE 

NOTIFICAÇÃO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 201=. 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 55/2019                                                                                                                             

Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 – www.direitosbc.br 

 

 

115 

ANEXO XII 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 4/2019 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 55/2019 

CONTRATO Nº: ==/2019 

CONTRATADA: === 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia 

Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter definitivo, === (descrição do objeto 

recebido).  

 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 201=. 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

 

Obs.: Este Termo será enviado à Contratada, mediante notificação por ofício ou por e-

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
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ANEXO XIII 
 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 

 

Atestamos para os devidos fins, que o Sr.(a) (nome completo do representante legal), 

representante da empresa (razão/denominação social) compareceu às dependências da 

Faculdade, onde vistoriou seus sistemas legados, conforme o subitem 5.5.2, letras “a” e “b”, do 

Edital de Pregão Presencial nº 4/2019, processo de compra e/ou serviço nº 55/2019, tomando 

conhecimento de todas condições necessárias ao cumprimento das obrigações relacionadas ao 

objeto do referido certame. 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2019. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 
 
 

                          RG nº ==== 

 
 
 
 
 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DE SERVIDOR DA FACULDADE) 
 
 
 
 

 

 


