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Itamarati de Minas, 03 de abril de 2017. 
 
Processo Licitação nº 047/2017 
CARTA-CONVITE: nº 005/2017 
DATA E PRAZO DA ABERTURA: 11/04/2017 
HORA: 09:00(nove) horas 
 
Prezado Senhor, 

A Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas, localizada a Av. Cel. Araújo Porto, nº 506, Centro, 
Itamarati de Minas – MG, através de sua Comissão de Licitação, atendendo a solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações e Lei 
Complementar Municipal nº655/2011 de 03/11/2011, torna pública a realização de licitação na 
modalidade CARTA CONVITE Nº 005/2017 do tipo menor preço GLOBAL e convida V. Sª a apresentar 
proposta de preços e documentos de habilitação no dia 11/04/2017 às 09:00 horas. 
 
I – OBJETIVO 

Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria contábil voltado para a administração pública, 
mediante o acompanhamento técnico contábil (devidamente registrado no órgão competente) nas 
diversas atividades desenvolvidas pela administração nas áreas de contabilidade pública, pessoal, 
compras e licitações, controle de almoxarifado, controle de frota de veículos, receitas próprias, controle 
interno e planejamento, incluindo uma visita técnica semanal e fornecimento de licença e cessão de uso 
de softwares de gestão pública para atendimento das atividades administrativas, nas áreas de 
contabilidade pública e tesouraria, planejamento governamental, compras e licitações, gestão de 
materiais, gestão de pessoal e controle interno, com atualizações que garantem as alterações legais, 
corretivas e evolutivas, incluindo, conversão de dados pré-existentes, migração, implantação, 
treinamento, suporte e atendimento técnico via telefone e digital, acesso remoto e visita in loco, conforme 
especificação do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, em atendimento ao Setor Administrativo 
deste município.   

II – ESCLARECIMENTOS: 
2.1 – Encontra-se o presente edital afixado no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Itamarati de 
Minas.  
2.2 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
2.3 – O pagamento será efetuado mensalmente referente aos serviços prestados. 
2.4 – Os esclarecimentos e casos omissos que se fizerem necessários, serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação no horário de 12:00 às 17:00 horas nos dias úteis na Prefeitura Municipal de 
Itamarati de Minas-MG, telef. (32)3452-1212-Ramal 21, falar com Haroldo ou Maria Fernanda. 
2.5 – Não sendo feito nenhum pedido de esclarecimento, a Comissão de Licitação pressupõe que os 
dados fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas. 
 
III – ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 
3.1 – Os envelopes para habilitação e propostas deverão ser entregues pelos proponentes no endereço 
acima conforme data e horário abaixo: 
Data: 11/04/2017 
Horas: até às 08:30 h. 
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3.2 – A proposta deverá ser impressa ou datilografada, datada e assinada pelo representante legal da 
empresa ou proprietário, colocada em envelope fechado nº 002, com o titulo PROPOSTA DE PREÇOS, 
contendo razão social da licitante a identificação Carta-Convite 005/2017 e a observação “NÃO ABRIR 
ANTES DO DIA” – 11/04/2017 e um segundo envelope nº 001 com o titulo DOCUMENTAÇÃO, que 
deverão ser entregue no Setor de Licitação até a data e hora acima designada, ocasião em que será feita a 
abertura dos mesmos. 
3.3 – Os licitantes deverão apresentar no envelope de documentação as seguintes documentações (cópias 
autenticadas ou acompanhadas com original para conferência dos mesmos): 
3.1 - PESSOA JURÍDICA: 
3.2 – Contrato Social ou Última Alteração Contratual; 
3.3 – Cartão de Inscrição Estadual; 
3.4 – Cartão de CNPJ; 
3.5 – Certidão Negativa de Débito Fazenda Municipal; 
3.6 – Certidão Negativa de Débito da Fazenda Estadual (a apresentação desta certidão é obrigatória 
independentemente do objetivo da empresa); 
3.7 - Certidão Negativa de Débito Receita Federal; 
3.8 – Certidão Negativa de Débito FGTS; 
3.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
3.10 – Certidão de Falência e Concordata; 
3.11 - PESSOA FISICA: 
3.12 – A pessoa física que participar dessa licitação deverá apresentar cópia autenticada da cédula de 
identidade (RG) e da inscrição no cadastro de pessoa física (CPF), bem como documento que comprove a 
qualificação técnica (Carteira Profissional, atestado ou certidão de pessoa ou algum órgão) de aptidão 
para execução de serviços objeto deste Edital; 
3.13 – Comprovante de Residência; 
 
IV – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
4.1 - Dentre as propostas apresentadas a (s) licitante (s) vencedora será aquela que melhor atender às 
especificações constantes neste Edital, bem como: apresente menor preço global seja mais vantajosa para 
a administração.  
4.2 – Será segurada como critério de desempate, preferência de contratação para as micro-empresas e 
empresas de pequeno porte. Entende se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas micro-empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% da proposta 
mais bem classificada. 
4.3 – Ocorrendo o empate, preceder-se-á de acordo com o artigo 45 da lei complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006.  
4.4 – O critério de desempate nesta licitação será o sorteio. 
 
V – DA DESCLASSIFICAÇÃO: 
_Serão desclassificadas as propostas que: 
5.1 – Não atenderem as exigências do ato convocatório deste processo; 
5.2 – Que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
5.3 – Que não atenderam aos objetivos deste processo; 
5.4 – As propostas que conterem rasuras, emendas ou entrelinhas e não conter assinatura do responsável 
ou representante legal da empresa. 
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V I – DOS RECURSOS 

É facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a interposição de recursos no 
prazo de 05(cinco) dias úteis, contados à partir da lavratura da ata da Comissão Permanente de Licitação, 
com exceção da modalidade convite que o prazo é de 02(dois) dias úteis. O julgamento dos recursos será 
realizado da forma como determina a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
-Os recursos deverão ser observados os seguintes requisitos: 
 Serem datilografados e devidamente fundamentados; 
 Serem assinados por representante legal da licitante; 
 
VII – CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
 -A licitante vencedora se obriga a prestar o serviço logo após a emissão da ordem de serviço 
fornecida pelo setor responsável, para fazer face o fiel cumprimento do presente Edital. 
 
VIII – DESCRIÇÕES DOS ITENS OBJETO DESTE EDITAL 

Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria contábil voltado para a administração pública, mediante 
o acompanhamento técnico contábil nas diversas atividades desenvolvidas pela administração nas áreas de 
contabilidade pública, pessoal, compras e licitações, controle de almoxarifado, controle de frota de 
veículos, receitas próprias, controle interno e planejamento, incluindo uma visita técnica semanal, em 
atendimento ao Setor Administrativo deste município. 

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 – A comprovação da regularidade fiscal das micro-empresas (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) 
somente será exigida após a realização do Processo. Toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, deverão ser apresentada no 
envelope 01 (DOCUMENTAÇÃO). 
7.2 – Na hipótese do item acima, será assegurada o prazo de 02 dias úteis a contar do momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública para a regularização da documentação pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positiva com efeito Negativo. 
7.3 – A não regularização de documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação , sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
7.4 – Caso as propostas apresentadas não atendam suas necessidades, a Prefeitura Municipal de Itamarati 
de Minas - MG poderá rejeitá-las. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG 

 
__________________________________________ 

HAROLDO LOURENÇO DA ROCHA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Anexo I 
DETALHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS DOS SISTEMAS:  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS COMUNS A TODOS OS SISTEMAS  
1. Funcionar em rede sob um dos sistemas operacionais Windows NT Server, Windows 2003 Server, 
Unix, Linux Debian ou compatíveis, OS/2 Server, Novell Netware ou OS/400, com as estações de 
trabalho rodando sob sistema operacional compatível com a Solução de Tecnologia da Informação 
(previsão futura de softwares livres nas estações); 
2. Preferencialmente Gerenciador de Banco de Dados do tipo OpenSource ou Freeware;  
3. Se o licitante optar por soluções que representem custos e investimentos para o banco de dados (por 
exemplo ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, DB2 e SYBASE SQL ANYWHERE) ou mesmo para o 
sistema operacional (por exemplo Sistema operacional Windows) a Administração aceitará desde que 
todos os custos para banco de dados, implantação nos servidores e nas estações de trabalho e de 
qualquer tipo de licenciamento sejam totalmente arcados pela CONTRATADA;  
4. Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;  
5. Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação dos dados 
ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões 
de acesso individualizadas por usuário e função;  
6. Registrar o log da utilização de transações;  
7. Possuir, opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos sistemas aplicativos. Ex: Inclusão de 
requisição de material e estorno de requisição de material;  
8. Teclas e funções padronizadas em todos os sistemas, de forma a facilitar o seu aprendizado e operação;  
9. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em 
arquivos, com saída em disquete ou disco rígido e a seleção da impressora da rede desejada;  
10. Garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e geral; 
 11. Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas aplicativos com os 
usuários; 
12. Assegurar a integração de dados de cada sistema, garantindo que a informação seja alimentada uma 
única vez, compartilhando os arquivos e tabelas entre suas partes: sistemas, módulos ou funções;  
13. Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um 
determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação;  
14. Possuir rotinas seguras de copia de segurança (backup) e restauração para facilitar os procedimentos 
relativos à segurança dos dados;  
15. Integração total entre seus módulos ou funções.  
16. Os softwares deverão, obrigatoriamente, estar aptos a geração dos arquivos em formatos compatíveis 
para o atendimento da Instrução Normativa Nº 10/2011 e demais alterações, expedidas pelo TCE/MG, 
que dispõe sobre a remessa, pelos Municípios, dos Instrumentos de Planejamento, informações relativas 
à execução orçamentária e financeira, informações relativas à folha de pagamento de pessoal, para a 
constituição do Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais – CAPMG”; 
Balancete Contábil e outras que informações exigidas para envio por meio do Sistema Informatizado de 
Contas dos Municípios – SICOM.  
17. Atender às exigências quanto à geração de dados relativos às receitas e despesas, necessários à 
disponibilização a qualquer pessoa física ou jurídica, contendo as informações exigidas no art. 48-A, 
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incisos I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, 
de 2009).  
 
2.4 - DAS FUNCIONALIDADES MINIMAS EXIGIDAS EM CADA MÓDULO:  
2.4.1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA  
1. Possibilitar a distribuição da despesa orçamentária em cotas mensais por grupos de despesa que cada 
unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, conforme a vinculação dos recursos, permitindo o 
remanejamento quando necessário, conforme determina o art. 47 da Lei nº 4.320/1964; 
2. Possibilitar a disponibilização de cotas para as transferências financeiras e pagamento de restos a 
pagar, com base na disponibilidade financeira, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas; 
3. Permitir o cadastro e a emissão de bloqueio ou reserva de saldo orçamentário para realização de 
abertura de créditos adicionais, integrado com o sistema de Planejamento de Governo;  
4. Possibilitar a emissão da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, conforme determinam os 
arts. 16 e 17 da LRF;  
5. Permitir o cadastro de remanejamento e transposição de créditos orçamentários, exigindo a informação 
da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridos, de acordo 
com o art. 167, inciso VI da CF/88;  
6. Permitir o cadastro de créditos adicionais nas modalidades de crédito suplementar, crédito especial e 
crédito extraordinário, com suas respectivas fontes de recursos (anulação, superávit financeiro, excesso 
de arrecadação ou operação de crédito), identificando o número da lei autorizativa e sua espécie (lei 
orçamentária ou lei específica), exigindo a informação da legislação de autorização e resguardando o 
histórico das alterações de valores, conforme determina o art. 167, inciso V da CF/88 e os arts. 40 a 46 da 
Lei nº 4.320/1964;  
7. Permitir o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme autorizado na Lei Orçamentária 
Anual, bem como a visualização dos limites de crédito adicionais utilizados, exibindo mensagem ao 
usuário quando o limite autorizado estiver sendo ultrapassado em conformidade com a LOA, a qualquer 
momento, durante a execução contábil;  
8. Possibilitar a geração de decreto de créditos adicionais (crédito suplementar, crédito especial e crédito 
extraordinário), em formato PDF, especificando a respectiva fonte de recursos (anulação, superávit 
financeiro, excesso de arrecadação ou operação de crédito);  
9. Possibilitar a geração de decreto de remanejamento e transposição, em formato PDF;  
10. Permitir o encerramento do exercício financeiro com a reutilização de definições e parâmetros para o 
exercício seguinte (fornecedores, operadores, contas do plano de contas e seus respectivos saldos, entre 
outros);  
11. Permitir o cadastramento anual do plano de contas, possibilitando a definição no número de níveis de 
contas de, no mínimo, 04 (quatro) níveis, estruturados de forma a permitir a especificação dos sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação e que permita a regular execução contábil;  
12. Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do 
plano de contas utilizado;  
13. Permitir a definição e cadastramento anual das contas bancárias nas quais a administração realiza a 
movimentação financeira, identificando a agência, o número da conta, com associação, por conta, ao 
plano de contas, possibilitando a criação de um código reduzido para cada conta, visando facilitar os 
procedimentos de entrada de dados e de conferências, e possibilitando a definição de parâmetros para 
atender as identificações de conta movimento ou conta de aplicação financeira e conta de recurso 
ordinário ou vinculado;  
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14. Permitir o cadastro de credores/fornecedores da administração, integrado com os demais sistemas;  
15. Permitir a integração da Contabilidade com o sistema de Planejamento, incorporando os 
instrumentos de execução do planejamento:  
a) Metas Bimestrais de Arrecadação;  
b) Cronograma de Desembolso;  
c) Programação Financeira;  
d) Cotas Mensais;  
e) Bloqueio ou Reserva Orçamentária;  
f) Créditos Adicionais; g) Remanejamentos e Transposições.  
16. Permitir a integração com o sistema de Pessoal, para o empenhamento automático da folha de 
pagamento processada e encerrada;  
17. Permitir o empenhamento nas modalidades ordinário, global e por estimativa, conforme previsto na 
Lei nº 4.320/1964, possibilitando a integração com o sistema de Planejamento por meio do controle das 
cotas mensais e do cronograma mensal de desembolso de empenho, de forma a possibilitar o controle do 
fluxo de caixa;  
18. Possibilitar o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração sequencial e cronológico;  
19. Possibilitar o detalhamento de pelo menos os elementos 3390.30, 3390.36, 3390.39 e 4490.52 para fins 
de utilização pela administração, com o objetivo de auxiliar, em nível de execução, o processo de 
apropriação contábil da despesa que menciona, conforme estabelecido na Portaria nº 448/2002 da STN;  
20. Possibilitar o controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo o empenhamento, caso estes 
saldos sejam inferiores aos valores que se deseja empenhar;  
21. Possibilitar o cadastro e controle de parcelas das notas de empenho globais ou por estimativa, por 
meio de notas de sub-empenhos ou documento equivalente;  
22. Permitir emissão da nota de anulação e de complementação de empenho;  
23. Possibilitar a consulta de empenhos cadastrados por:  
a) Credor/Fornecedor;  
b) Código/Número do Empenho;  
c) Dotação ou Ficha Orçamentária;  
d) Data do Empenho;  
e) Processo de Compra e/ou Processo Licitatório;  
f) Requisição de Empenho;  
g) Fonte de Recursos; h) Unidade Orçamentária; i) Natureza/Elemento da Despesa.  
24. Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos a pagar, possibilitando a seleção por saldo a 
pagar, por natureza da despesa, por conta financeira, por unidade orçamentária, por data de emissão, 
por data de vencimento, por credor/fornecedor, por fonte de recursos, por data de liquidação e por data 
de programação de pagamento, possibilitando a seleção somente das despesas orçamentárias ou 
extraorçamentárias, liquidadas ou não liquidadas, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por 
ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por saldo a pagar e por data de emissão, contendo 
as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do 
empenho, data da programação de pagamento, saldo a pagar, fonte de recursos, processo de licitação, 
unidade orçamentária e natureza da despesa;  
25. Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por credor/fornecedor, possibilitando a seleção 
dos empenhos por estimativa e global que contenham saldo, contendo as seguintes informações básicas: 
código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, histórico resumido, data da programação de 
pagamento e saldo a pagar;  
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26. Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade orçamentária, contendo as 
seguintes informações básicas: classificação orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do 
empenho, data do empenho e valor a pagar;  
27. Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade orçamentária e grupo de natureza 
da despesa, num intervalo de datas, e que tenha as seguintes informações: unidade orçamentária, 
classificação orçamentária, fornecedor, histórico, número, data e valor do empenho;  
28. Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por fonte de recursos, contendo as seguintes 
informações básicas: fonte de recursos, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do 
empenho, data da liquidação e saldo a pagar do empenho;  
29. Permitir informar descontos de INSS, IRRF, ISSQN entre outros nas notas de empenho e sub-
empenhos;  
30. Permitir o cadastro de documentos contábeis para registrar as despesas extra;  
31. Permitir emissão da nota de cancelamento/anulação dos documentos de despesas extra;  
32. Permitir o processamento da liquidação da nota de empenho, inclusive daquelas inscritas em restos a 
pagar não processados, em atendimento ao art. 63 da Lei nº 4.320/1964;  
33. Permitir a emissão da nota de liquidação da despesa, para ser utilizado como documento auxiliar na 
verificação do direito do credor ao pagamento;  
34. Permitir a emissão de relatório analítico da programação de pagamentos previstos com a seleção por 
intervalos de data e de escolha do credor/fornecedor e que tenha as seguintes informações: data 
programada para pagamento, valor a ser pago e nome do credor/fornecedor;  
35. Permitir a emissão de recibo de pagamento de despesa, para ser utilizado como documento 
comprobatório de pagamento a credores/fornecedores, quando necessário;  
36. Possibilitar a inscrição de empenhos em restos a pagar, de forma automática ou manual, conforme 
determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/1964;  
37. Permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não processados, conforme determina o 
parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4.320/1964, bem como a emissão de relatório de empenhos inscritos 
em restos a pagar, separando os empenhos processados e os empenhos não-processados, que tenha as 
seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago 
e saldo a pagar;  
38. Permitir o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número da nota de empenho, o credor e o 
valor do documento cancelado, possibilitando a descrição do memorial justificativo e a sua impressão, 
com os respectivos registros nos sistema financeiro e patrimonial;  
39. Permitir a emissão de relatório para possibilitar o controle de pagamentos e cancelamentos de 
empenhos inscritos em restos a pagar e que tenha as seguintes informações: número do empenho, nome 
do credor/fornecedor, valor da inscrição, valor pago, valor cancelado e saldo a pagar;  
40. Permitir o fechamento e a abertura do movimento mensal da contabilidade, por meio de senhas 
específicas para este procedimento;  
41. Permitir o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida flutuante, possibilitando a 
descrição do histórico justificativo, com os respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial;  
42. Permitir a inscrição da dívida ativa e da dívida fundada, com possibilidade de cancelamento, 
atualização e restabelecimento das mesmas;  
43. Permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados pela administração com 
credores/fornecedores;  
44. Permitir a emissão de relatório do plano de contas cadastrado;  
45. Possibilitar a emissão de relatório contendo as contas bancárias cadastradas;  
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46. Possibilitar a emissão de relatório contendo os credores/fornecedores cadastrados;  
47. Possibilitar a emissão de relatório contendo os históricos padrões cadastrados;  
48. Possibilitar a emissão de relatório que demonstre a despesa empenhada e paga por projeto, atividade 
e operação especial, demonstrando ainda os valores apurados por centro de custo/subprojeto;  
49. Permitir a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação de um credor/fornecedor, 
contendo as seguintes informações: código e nome do credor/fornecedor, tipo e número de empenhos 
sub-empenhos, anulações e complementações, data dos empenhos, sub-empenhos, anulações e 
complementações, valor dos empenhos, subempenhos, anulações, complementações, data de pagamento 
dos empenhos e sub-empenhos e saldo dos empenhos e sub-empenhos;  
50. Permitir a emissão de relatório de empenhos por natureza de despesa com a opção de selecionar a 
unidade orçamentária e definir um intervalo de datas, que tenha as seguintes informações: data do 
empenho, número do empenho, valor do empenho, valor pago do empenho, valor a pagar do empenho e 
nome do credor/fornecedor;  
51. Permitir a emissão de relatório contendo as despesas extra-orçamentárias a pagar por ordem 
alfabética de credor/fornecedor;  
52. Permitir a emissão de relatório contendo as despesas extra-orçamentárias a pagar de exercícios 
anteriores, por ordem alfabética de credor/fornecedor;  
53. Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, possibilitando a seleção por 
credor/fornecedor, por valor pago, por natureza da despesa, por conta financeira, por unidade 
orçamentária, por ficha, por data do documento, por data de pagamento, possibilitando a seleção 
somente das despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias, com a funcionalidade de ordenar os 
empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de pagamento, por natureza da despesa, contendo 
as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do 
empenho, data do pagamento, número do lançamento contábil, elemento de despesa, valor e histórico;  
54. Permitir a emissão de relatório dos empenhos e documentos de despesas extraorçamentárias pagos 
por credor/fornecedor, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, 
número do empenho, data do empenho, data do pagamento, número do lançamento contábil, 
documento bancário, documento fiscal, valor e histórico;  
55. Permitir emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com a possibilidade de selecionar 
a dotação orçamentária ou ficha desejada e que tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou 
dotação orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos dados do relatório, data da 
movimentação na dotação orçamentária, histórico e credor/fornecedor relacionados à movimentação, 
créditos e anulações realizados no período, movimento de débitos por empenhamento, saldo da dotação 
após cada lançamento e demonstração de pagamentos realizados na dotação orçamentária;  
56. Permitir emissão de relatório mensal, da execução orçamentária por elementos de despesa, somando 
os valores por órgãos de governo, com consolidação por unidades de governo e com consolidação por 
projetos e atividades, e que apresente as seguintes informações: elemento de despesa, descrição do 
elemento, despesa orçada inicialmente, créditos e anulações realizadas, saldo orçamentário resultante 
após os créditos e anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo orçamentário resultante após 
o empenhamento, valores pagos no mês e até o mês e saldo restante a pagar em cada um dos elementos 
de despesa;  
57. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados gerais consolidados, 
mensalmente e que tenha as seguintes informações: código da conta de receita, descrição da conta de 
receita, recebimentos realizados no mês e recebimentos acumulados até o mês;  
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58. Permitir emissão de demonstrativo de Fluxo de Caixa mensal, com as seguintes informações: saldo 
anterior e acumulado da disponibilidade financeira (caixa e bancos), o total arrecadado das receitas 
orçamentárias e extra-orçamentárias (entradas), o total do desembolso das despesas orçamentárias, das 
despesas extra-orçamentárias e dos restos a pagar (saídas) e o total geral do exercício;  
59. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo demonstração 
da receita e despesa segundo as categorias econômicas, nos moldes definidos pelo Anexo 1 da Lei nº 
4.320/1964;  
60. Permitir a emissão de relatório para possibilitar o arquivamento da despesa, conforme determinam as 
Instruções Normativas do TCEMG, contendo as seguintes informações:  
a) As notas de empenhos pagas, ordenadas sequencialmente por classificação orçamentária (institucional, 
funcional, programática e econômica) e data, demonstrando a classificação orçamentária, a data do 
pagamento, o nome do credor/fornecedor, o número da nota de empenho e o valor pago, possibilitando 
o ordenamento, em separado, dos empenhos e folhas de pagamento dos vereadores, prefeito, vice-
prefeito e secretários municipais e o agrupamento, em separado, das notas de empenho das despesas 
realizadas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Ações e Serviços 
Públicos de Saúde, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), Multas de Trânsito, 
Compensações Financeiras – Royalties;  
b) Os restos a pagar pagos ordenados por conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do 
plano de contas, a data do pagamento, o nome do credor/ fornecedor, o número da nota de empenho 
(restos a pagar) e o valor pago;  
c) Os documentos de despesa extra-orçamentária pagos, ordenados por conta do plano de contas e data, 
demonstrando a conta do plano de contas, a data do pagamento, o nome e código do credor/fornecedor, 
o número do documento de despesa extra-orçamentária, a fonte de recursos e o valor;  
61. Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, por unidades de governo, contendo o resumo 
geral da receita, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da receita, da Lei nº 4.320/1964, com alteração pelo 
Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;  
62. Permitir a emissão de relatório da execução contábil, por valores empenhados, por valores pagos ou 
por valores liquidados com a possibilidade de escolha do mês ou até o mês, nos moldes definidos pelo 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;  
63. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo os programas 
de trabalho dos órgãos de governo, nos moldes definidos pelo Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964;  
64. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo a despesa por 
funções, sub-funções e programas, definindo as projetos, atividades e operações especiais, nos moldes 
definidos pelo Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964;  
65. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo a despesa por 
funções, subfunções e programas, conforme o vínculo com os recursos, nos moldes definidos pelo Anexo 
8 da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo VII à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;  
66. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo a despesa por 
funções, nos moldes definidos pelo Anexo 9 da Lei nº 4.320/1964;  
67. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo o comparativo 
da receita orçada com a arrecadada, nos moldes definidos pelo Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964;  
68. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, com consolidação por 
unidades orçamentárias e com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da 
despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo Anexo 11 da Lei nº 4.320/1964;  
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69. Permitir a emissão de relatórios da execução orçamentária, com a opção de selecionar o mês, nos 
moldes definidos pelo Anexo 12 da Lei nº 4.320/1964 (balanço orçamentário);  
70. Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 
13 da Lei nº 4.320/1964 (balanço financeiro);  
71. Permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos moldes definidos pelo 
Anexo 14 da Lei nº 4.320/1964 (balanço patrimonial); 
 72. Permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos moldes definidos pelo 
Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (demonstração das variações patrimoniais); 
 73. Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo 
Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964 (demonstração da dívida fundada interna);  
74. Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 
17 da Lei nº 4.320/1964 (demonstração da dívida flutuante);  
75. Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo 
SIACE/PCA do TCEMG (comparativo do balanço patrimonial);  
76. Permitir a emissão do quadro de apuração de receitas e despesas, nos moldes definidos pelo 
SIACE/PCA do TCEMG;  
77. Permitir a emissão do demonstrativo das receitas de operações de crédito, alienações e convênios, nos 
moldes definidos pelo SIACE/PCA do TCEMG;  
78. Permitir a emissão do demonstrativo das aplicações financeiras, nos moldes definidos pelo 
SIACE/PCA do TCEMG;  
79. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, com consolidação por 
unidades orçamentárias e com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da 
despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo SIACE/PCA do TCEMG;  
80. Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, com a demonstração dos créditos adicionais 
abertos no exercício, identificando a lei autorizativa, o decreto de abertura, a data de abertura, as 
respectivas fontes de recursos e valores, nos moldes do SIACE/PCA do TCEMG;  
81. Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo e com consolidação das 
unidades orçamentárias, contendo demonstração da despesa orçada, empenhada, liquidada e paga por 
classificação orçamentária até o nível dos elementos de despesa;  
82. Permitir a emissão de relatório da execução contábil que demonstre os valores a serem transferidos 
decendialmente para a conta específica do ensino;  
83. Permitir a emissão de relatórios que demonstrem os recursos aplicados na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, de acordo com os Anexos I, II, IV da Instrução Normativa nº 13/2008 do 
TCEMG;  
84. Permitir a emissão de relatórios que demonstrem a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de 
acordo com os Anexos III e V da Instrução Normativa nº 13/2008 do TCEMG;  
85. Permitir a emissão de relatório da execução contábil que demonstre os valores a serem transferidos 
decendialmente para a conta específica da saúde;  
86. Permitir a emissão de relatórios que demonstrem os recursos aplicados nas ações e serviços públicos 
de saúde, de acordo com os Anexos I-B e II-B da Instrução Normativa nº 19/2008 do TCEMG;  
87. Permitir emissão de relatório que demonstre mensalmente e acumulado no exercício, a base de 
cálculo para apuração do valor a ser recolhido e os valores já recolhidos para o PASEP;  
88. Permitir emissão de relatórios no formato do Relatório de Gestão Fiscal, conforme anexos 1 e 3 
definidos pela Instrução Normativa 12/2008 do TCEMG;  
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89. Permitir emissão de relatórios no formato do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e dos 
demonstrativos que o acompanham, conforme anexos 5 a 13 definidos pela Instrução Normativa 12/2008 
do TCEMG;  
90. Permitir emissão do Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação, conforme anexo 14, definido 
pela Instrução Normativa 12/2008 do TCEMG;  
91. Permitir emissão e relatórios no formato do Relatório de Gestão Fiscal, conforme anexos I a VII do 
Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria STN nº 462/2009;  
92. Permitir emissão de relatórios no formato do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e dos 
demonstrativos que o acompanham, conforme anexos I a XVIII do Manual de Demonstrativos Fiscais, 
aprovado pela Portaria STN nº 462/2009;  
93. Permitir emissão de relatório que demonstre a movimentação orçamentária e financeira para 
determinada fonte, a fim de facilitar a prestação de contas específica do recurso recebido, doravante, 
denominado Balancete de Recursos Vinculados;  
94. Permitir a emissão do Balancete da Receita, de forma resumida, contendo a receita prevista, a 
arrecadada no mês e até o mês;  
95. Permitir a emissão do Balancete Financeiro mensal, contendo a receita orçamentária e extra-
orçamentária realizada no mês e até o mês e a despesa orçamentária e extraorçamentária realizada no 
mês e até o mês, e os saldos bancários e do caixa do período anterior e para o período seguinte;  
96. Permitir a emissão de relatório de receitas e despesas que interferem na movimentação patrimonial 
para confrontação com as movimentações processadas pelo Setor de Patrimônio e arrecadação;  
97. Possibilitar a geração de arquivos de texto (.txt), de acordo com a especificação do formato de 
importação definida pelo TCEMG, visando a importação dos dados contábeis para o SICOM/PCA, bem 
como os bens incorporados e desincorporados gerados pelo SOFTWARE de Patrimônio;  
98. Possibilitar a geração de arquivos de texto (.txt), de acordo com a especificação do formato de 
importação definida pelo TCEMG, visando a importação de dados para o SIACE/LRF;  
99. Possibilitar a publicação em tempo real de informações sobre a execução orçamentária e financeira, 
bem como permitir salvar os relatórios em arquivo, nos termos da Lei Complementar nº 131, de 27 de 
maio de 2009 e do Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 2010;  
100. Possibilitar a geração de arquivos de texto (.ou pdf) para a publicação de relatórios obrigatórios de 
prestação de contas para atender os arts. 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) e arts. 
54 e 55 (Relatório de Gestão Fiscal) da LRF e a Lei nº 9.755/1998, regulamentada pela Instrução 
Normativa TCU nº 28/1999;  
101. Disponibilizar endereço eletrônico para a publicação das contas públicas, conforme exigido pelo 
Tribunal de Contas da União, Lei de Responsabilidade Fiscal e Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais;  
102. Permitir integração com o sistema de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos 
empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas 
retenções;  
103. Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de 
recursos da despesa e da conta bancária;  
104. Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extraorçamentárias, 
incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por 
meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de 
recursos da despesa e da conta bancária;  
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105. Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extraorçamentárias, 
incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e 
depósito, fazendo consistência entre a fonte de recursos da receita e da conta bancária;  
106. Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha 
contas correntes no leiaute determinado por cada banco;  
107. Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos;  
108. Permitir a emissão de documento de transferência bancária;  
109. Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas;  
110. Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) em lotes, 
com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores/fornecedores, com a 
funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes 
informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da 
autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) 
credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na 
autorização de pagamento;  
111. Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados 
detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a 
especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de 
arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores;  
112. Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa;  
113. Permitir estorno de lançamentos contábeis;  
114. Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras;  
115. Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras;  
116. Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela 
contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela 
contabilidade;  
117. Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias;  
118. Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento;  
119. Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou 
num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha informações 
referentes a conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados;  
120. Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou 
num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes 
informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e 
os valores pagos;  
121. Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da 
conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, 
com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na 
conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após 
cada lançamento a débito ou a crédito;  
122. Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas 
bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e 
movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra-
orçamentários);  
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123. Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária 
mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a 
conciliação das entradas e saídas;  
124. Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a 
numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria 
com as seguintes informações:  
a) data do lançamento;  
b) conta do plano de contas;  
c) descrição do lançamento; d) valores lançados a débito e a crédito.  
125. Permitir emissão do Livro Razão, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as 
contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta 
selecionada, com as seguintes informações:  
a) código da conta;  
b) descrição da conta;  
c) data do lançamento;  
d) histórico do lançamento;  
e) valores lançados a débito e a crédito;  
f) saldos inicial e final.  
126. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de 
tesouraria com as seguintes informações:  
a) data de ocorrência da movimentação;  
b) histórico da movimentação;  
c) valor da movimentação;  
d) indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito);  
e) saldo após o lançamento da movimentação.  
2.4.2 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  
1. Possibilitar que o PPA contenha no mínimo os seguintes anexos: listagem dos Programas de Governo 
com a respectiva codificação, denominação, objetivos, indicadores, ações, resultados esperados e as 
metas físicas e financeiras para o quadriênio; Listagem das Ações de Governo com a sua codificação, 
identificando se é projeto, atividade ou operação especial, a denominação, as características sobre a sua 
vigência, o produto esperado (bem ou serviço), a meta física e financeira por exercício e a região em que 
será realizada;  
2. Possibilitar a geração do projeto do PPA e da lei aprovada, em formato PDF, contendo a mensagem, o 
texto do projeto de lei ou da lei aprovada e os anexos que o compõem, demonstrando as diretrizes de 
governo com suas finalidades e os seus respectivos programas, objetivos, e indicadores, seus dados 
financeiros e suas ações governamentais com as metas estabelecidas;  
3. Permitir a consulta dos estágios do Projeto/Lei do PPA: em fase de elaboração, em fase de aprovação e 
aprovada;  
4. Disponibilizar módulo de consolidação das propostas parciais da Lei de Diretrizes Orçamentária 
(LDO), possibilitando a inserção no SOFTWARE da parte de cada entidade da administração direta e 
indireta e dos fundos especiais, permitindo sua elaboração de forma descentralizada;  
5. Possuir um conjunto de tabelas de parametrização para criação dos anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), como a população do município, o Produto Interno Bruto (PIB) e os índices de 
inflação;  
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6. Permitir a definição das prioridades da Administração para o exercício financeiro a que se refere a 
LDO com base nas ações previstas no PPA, conforme determina o § 2º, do art. 165, da CF/88, 
possibilitando a emissão do Demonstrativo das Metas e Prioridades;  
7. Permitir o cadastro dos dados necessários para a geração do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo de 
Riscos Fiscais, conforme as exigências contidas nos §§ 1º e 2º, do art. 4º, da LRF;  
8. Possibilitar a emissão dos seguintes demonstrativos que o compõem, em valores correntes e 
constantes, conforme Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STN nº 
462/2009, para fins de consolidação da proposta da LDO:  
a) Demonstrativo I – Metas anuais, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública;  
b) Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;  
c) Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios 
anteriores;  
d) Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido;  
e) Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;  
f) Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita;  
g) Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;  
h) Demonstrativo IX – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;  
i) Demonstrativo X – Total das Receitas e Memória de Cálculo; 
 j) Demonstrativo XI – Total das Despesas e Memória de Cálculo;  
k) Demonstrativo XII – Resultado Primário e Memória de Cálculo;  
l) Demonstrativo XIII – Resultado Nominal e Memória de Cálculo;  
m) Demonstrativo XIV – Montante da Dívida e Memória de Cálculo;  
9. Possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LDO com o PPA, conforme exigências do 
art. 166, § 4º, da CF/88;  
10. Permitir a inserção dos projetos em andamento, possibilitando a emissão do Demonstrativo de Obras 
em Andamento, conforme exigido pelo art. 45, parágrafo único da LRF;  
11. Possibilitar a geração do projeto da LDO e da lei aprovada, em formato PDF, contendo a mensagem, o 
projeto de lei ou a lei aprovada e os anexos que o compõem;  
12. Permitir a consulta dos estágios do Projeto/Lei da LDO: em fase de elaboração, em fase de aprovação 
e aprovada;  
13. Disponibilizar módulo de consolidação das propostas parciais da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
possibilitando a inserção no SOFTWARE da parte de cada entidade da administração direta e indireta e 
suas unidades orçamentárias e dos fundos especiais, permitindo sua elaboração de forma 
descentralizada, conforme determinam o art. 165, § 5º, da CF/88 e o art. 50, III, da LRF;  
14. Possibilitar a projeção das receitas para o ano em que se elabora a proposta orçamentária, 
considerando o comportamento das receitas próprias arrecadadas e das transferências recebidas, 
tomando-se por base o valor arrecadado até determinado mês do ano em execução, e permitir a 
atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada;  
15. Possibilitar a projeção das despesas para o ano em que se elabora a proposta orçamentária, 
considerando o comportamento das despesas empenhadas, tomando-se por base o valor empenhado até 
determinado mês do ano em execução, e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta 
gerada;  
16. Possibilitar a definição e cadastramento das naturezas de receitas orçamentárias e permitir a 
atualização, quando necessário, identificando as categorias econômicas e os demais detalhamentos 
previstos na legislação;  
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17. Permitir a definição e cadastramento da classificação institucional, composta por órgão(s), unidade(s) 
e subunidade(s);  
18. Disponibilizar a listagem das funções e subfunções de governo, conforme especificado na Portaria nº 
42/1999 do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão;  
19. Disponibilizar as contas de naturezas de despesas orçamentárias previstas na legislação em vigor e 
permitir a atualização, quando necessário, identificando a categoria econômica, o grupo de natureza de 
despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa;  
20. Possibilitar a definição e cadastramento das destinações de recursos (fontes de recursos) previstos na 
legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, identificando os identificadores de uso 
os grupos de destinação de recursos, as especificações das destinações de recursos, e o detalhamento das 
destinações de recursos;  
21. Permitir a definição e cadastramento do orçamento, com a classificação institucional, funcional, 
programática e econômica, possibilitando o detalhamento da natureza da despesa até o elemento, com os 
seus respectivos valores orçados;  
22. Possibilitar a organização do orçamento da receita em fichas (códigos reduzidos) com os seus 
respectivos valores previstos;  
23. Possibilitar a organização do orçamento da despesa em fichas (códigos reduzidos) com os seus 
respectivos valores fixados;  
24. Possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LOA com os programas e ações do PPA e 
com as prioridades e metas fiscais definidas na LDO, conforme exigências do inciso I, § 3º, art. 166 da 
CF/88 e art. 5º da LRF;  
25. Emitir o demonstrativo de compatibilidade da proposta da LOA com as metas constantes do Anexo 
de Metas Fiscais da LDO, conforme determina o inciso I, do art. 5º, da LRF;  
26. Emitir o demonstrativo de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas de caráter 
continuado, conforme determina o inciso II, do art. 5º, da LRF;  
27. Possibilitar a apuração automática do percentual previsto na proposta orçamentária para a despesa 
total com pessoal;  
28. Possibilitar a apuração automática do percentual previsto na proposta de orçamento para as despesas 
com a manutenção e desenvolvimento do ensino;  
29. Possibilitar a apuração automática do percentual previsto na proposta orçamentária para as despesas 
com as ações e serviços de saúde;  
30. Possibilitar a apuração automática do percentual previsto na proposta orçamentária para as despesas 
com a remuneração do pessoal docente com recursos do FUNDEB;  
31. Possibilitar a projeção automática dos limites para repasse à Câmara Municipal;  
32. Possibilitar a apuração automática dos valores das receitas e despesas vinculadas a cada fonte de 
recursos previstos na proposta orçamentária;  
33. Possibilitar a apuração automática da Receita Corrente Líquida prevista na proposta orçamentária;  
34. Permitir a emissão de relatórios do orçamento, contendo o rol de projetos, atividades e operações 
especiais incluídos na LOA;  
35. Permitir a emissão da relação das unidades administrativas com a descrição sucinta de suas 
principais finalidades, com a indicação da respectiva legislação, conforme determina o parágrafo único 
do art. 22 da Lei nº 4.320/1964;  
36. Permitir a emissão de tabelas explicativas, conforme determina o inciso III, do art. 22, da Lei nº 
4.320/1964, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para 
fins de comparação:  
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a) a receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;  
b) a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;  
c) a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;  
d) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior;  
e) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;  
f) a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta;  
37. Permitir a emissão do sumário da receita por fontes e da despesa por funções de governo, conforme 
determina o inciso I, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;  
38. Permitir a emissão do Anexo 1 – Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias 
econômicas, conforme determina o inciso II, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;  
39. Permitir a emissão do Anexo 2 – Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas e da 
despesa por órgãos e unidades orçamentárias e por categoria econômica, conforme determinam os 
incisos III e IV do § 1º do art. 2º, combinado com o art. 8º, ambos da Lei nº 4.320/1964;  
40. Permitir a emissão do Anexo 6 – Programa de Trabalho, conforme determina o inciso II, do § 2º, do 
art. 2º da Lei nº 4.320/1964;  
41. Permitir a emissão do Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, 
Subfunções e Programas por Projetos e Atividades, conforme determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da 
Lei nº 4.320/1964;  
42. Permitir a emissão do Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, 
conforme o vínculo com os recursos, de acordo com o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;  
43. Permitir a emissão do Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, conforme 
determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;  
44. Permitir a emissão do quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo, em termos 
de realização de obras e de prestação de serviços, conforme determina o inciso III, do § 2º, do art. 2º da 
Lei nº 4.320/1964;  
45. Possibilitar a geração do projeto de lei e da lei aprovada, em formato PDF, contendo a mensagem, o 
texto do projeto de lei ou da lei aprovada e os anexos que o compõem;  
46. Permitir a consulta dos estágios do Projeto/Lei da LOA: em fase de elaboração, em fase de aprovação 
e aprovada;  
47. Possibilitar o desdobramento de cada natureza de receita prevista na LOA em metas bimestrais de 
arrecadação, conforme determina o art. 13 da LRF  
48. Possibilitar, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o estabelecimento da 
programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, conforme determina o 
caput do art. 8º da LRF.  
 
2.4.3 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
1. Controle de processos de compra direta e de licitação das modalidades Concorrência, Tomada de 
Preços, Convite, Leilão e Pregão Presencial para aquisição de produtos e serviços, obras, serviços de 
engenharia em conformidade com a legislação em vigor, em especial as Leis 8.666/93, 10.520/02 e 
123/06, inclusive o Sistema de Registro de Preços (Menor Preço e/ou maior desconto);  
2. Cadastros básicos de produtos e serviços, fornecedores, especialidades, centro de custo;  
3. Controle de pedidos de compra de produtos e serviços (condições de verificação de todas as compras 
e/ou serviços realizados), através de filtros por: produto/serviço e fornecedor;  
4. Controle de Fracionamento emitindo alertas e relatórios;  
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5. Permitir inclusão de descrição complementar ao produto / serviço, na ocasião de confecção do Pedido 
de compras; 
6. Gera arquivo para lançamento da proposta pelos fornecedores, permitindo a importação desses dados 
para o processo correspondente;  
7. Bloqueio orçamentário através de integração à Contabilidade;  
8. Controle de prazos legais para cada modalidade, com agendamento automático de datas, de acordo 
com a data da publicação;  
9. Lançamento de documentação e proposta, apresentadas pelo fornecedor em processo licitatório;  
10. Habilitação ou inabilitação do fornecedor, informando sua motivação;  
11. Confecção do mapa de julgamento, constando licitante vencedor e respectivos valores, bem como 
aqueles inabilitados. O julgamento deverá considerar, além dos requisitos previstos na Lei de Licitações, 
as exigências contidas na Lei Complementar 123/06;  
12. Homologação do processo, com indicação de data da mesma;  
13. Controle de Contratos (data, vigência, valor, aditivos e prorrogações);  
14. Possibilidade de solicitar a confecção do empenho na Contabilidade de forma eletrônica, após a 
finalização/homologação do processo;  
15. Permite gravação dos relatórios em disco em formato TXT;  
16. Controle para execução de Pregão, contendo as fases de credenciamento, lançamento das propostas, 
classificação das propostas e fase de lances (considerando inclusive a Lei Complementar 123/06), 
habilitação, emissão do mapa sintético contendo os vencedores por lote ou por item e mapa analítico 
contendo todos lances ofertados durante a sessão;  
17. Controle de cadastro de fornecedores, com campo para lançamento de documentos e certidões, bem 
como seus respectivos vencimentos, além de escolha das especialidades a que o fornecedor está 
vinculado;  
18. Emissão de Certificado de Registro Cadastral, de acordo com o lançamento da documentação 
supracitada;  
19. Permite parametrização do fluxo dos pedidos de compra de produtos e serviços, incluindo 
autorização do Ordenador de Despesa, Controle Interno, etc;  
20. Ferramenta para geração de documentos diversos (edital, contrato, etc.) vinculados ao processo, 
permitindo sua consulta/impressão através do mesmo;  
21. Controla interposição de recursos através de relatório específico;  
22. Facilidade para determinação de critérios simples ou complexos de avaliação para Melhor Técnica e 
Técnica e Preço, quanto no seu julgamento (pontuação, peso, cálculo da média ponderada).  
 
2.4.4 - SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAIS (PATRIMÔNIO PÚBLICO):  
1. Permitir cadastro de bens móveis e imóveis, registrando: empenho, fornecedor, nota fiscal;  
2. Permitir identificação do responsável, localização e centro de do item;  
3. Permitir incorporação ao patrimônio por aquisição, permuta, verificação, ampliação e reformas, 
recadastramento, doação, dação em pagamento, aquisição no exercício anterior, e outros tipos, quando 
previstos na legislação;  
4. Permitir Desincorporarão (Baixa) do patrimônio por verificação, alienação, doação, permuta, 
inservível, sinistro, recadastramento, desmembramento e outros tipos quando previstos na legislação;  
5. Permitir cadastramento em série, quando se trata de um mesmo produto, conforme intervalo de 
chapa/plaqueta;  
6. Emite relatório de inventário patrimonial;  
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7. Emite relatório, analítico e sintético de bens incorporados e desincorporados no exercício;  
8. Permitir consulta ao cadastro de um bem patrimonial, bem como sua localização através da 
chapa/plaqueta;  
9. Permitir fechamento periódico do patrimônio;  
10. Permitir reavaliação e depreciação de bens patrimoniais;  
11. Permitir cadastro de seguros e garantias dos bens patrimoniais;  
12. Permitir alterar chapa/plaqueta patrimonial;  
13. Facilitar a realização de inventário através de emissão de etiquetas de controle patrimonial com 
código de barras e leitura ótica.  
2.4.5 - SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL  
1. Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação municipal, contemplando progressões 
horizontais e verticais, de forma a viabilizar: vinculação do vencimento/salário dos servidores, execução 
de aumento/reajuste automático;  
2. Permitir o cadastro dos cargos e funções previstos na legislação municipal, possibilitando: distinção 
entre cargos efetivos, cargos em comissão, agentes políticos, funções estabilizadas CF/88, funções 
temporárias e outros tipos de função; definição do número de vagas criadas e vinculação à tabela salarial;  
3. Viabilizar a emissão de relatório com valores de subsídio e remuneração dos cargos vigentes para 
atendimento ao artigo 39, § 6º, da CF/88;  
4. Possibilitar a informação e manutenção do provimento em cargo comissionado por recrutamento 
interno ou funções de confiança no cadastro do servidor concursado, viabilizando o registro 
concomitante destes provimentos para controle das vagas ocupadas;  
5. Permitir o cadastro dos dependentes dos servidores e efetuar o controle automático destes para fins de 
cálculo de salário-família (conforme critérios legais definidos pelo regime previdenciário aplicável a cada 
categoria de servidor) e deduções no cálculo do IRRF;  
6. Permitir a configuração de eventos, fórmulas de cálculo e incidências para cálculo, em atendimento à 
legislação aplicável à folha de pagamento, possibilitando, sempre que possível, habilitação de eventos 
para cálculo automático;  
7. Executar o cálculo para pessoal ativo, inativo, pensionistas e beneficiários de pensão judicial, 
contemplando o regime jurídico e regimes previdenciários aplicáveis à administração;  
8. Permitir o cadastro de pessoal, possibilitando:  
a) registro de documentos e dados pessoais;  
b) especificação da forma de provimento e natureza da vinculação conforme situações previstas na 
CF/88, legislação federal e legislação municipal;  
c) vinculação à tabela salarial;  
d) período de estágio probatório;  
e) registro de provimento derivado;  
f) registro histórico das movimentações referentes a: progressões na tabela salarial; alterações de 
vencimento/salário; cargos e funções que o servidor tenha desempenhado;  
g) registro histórico de contagens de tempo para cálculo de adicional de tempo de serviço e/ou para 
apuração de tempo de serviço;  
h) registro histórico da jornada de trabalho semanal e mensal;  
i) registro histórico da vinculação a dotação orçamentária, integrada à Contabilidade;  
j) registro de períodos de afastamento e/ou cessões, períodos de férias regulamentares;  
k) registro histórico de indicador de exposição à agente nocivo (para servidores segurados do RGPS);  
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9. Permitir a emissão de relatórios da folha de pagamento como: demonstrativo de pagamento, folha de 
pagamento analítica, ordem de pagamento bancária, apuração do recolhimento ao(s) regime(s) 
previdenciário(s), ficha financeira do servidor, Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de 
Imposto de Renda na Fonte (de acordo com modelo definido pela Receita Federal do Brasil);  
10. Permitir a contabilização automática da folha de pagamento, integrada à Contabilidade, e a emissão 
de relatório com discriminação dos eventos calculados, documentos contábeis a serem emitidos, por 
unidade/classificação funcional e programática, com especificação de favorecido e fonte de recurso 
vinculado;  
11. Permitir a geração de arquivo para pagamento dos servidores para instituição(ões) financeira(s) 
conveniada(s), segundo seus padrões;  
 
12. Permitir a geração de arquivos para importação por sistemas oficiais para emissão de declaração de 
informações e/ou recolhimento de contribuições/tributos incidentes sobre a folha de pagamento, como 
GFIP, DIRF, RAIS, MANAD, conforme especificações definidas pelos órgãos oficiais competentes;  
13. Permitir a emissão de ficha financeira com salários de contribuições ao RGPS;  
14. Permitir a emissão dos anexos da Instrução Normativa TCE MG nº 05/2007;  
15. Permitir a emissão das planilhas DAARP, exigidas na fiscalização “in loco” do TCE MG; 16. Elaborar 
novos relatórios ou proceder às alterações nos existentes conforme solicitado pela contratante;  
2.4.6 - CONTROLE INTERNO  
1. Permitir o cadastro das normas (rotinas, procedimentos e fluxos) adotadas na administração, contendo 
as exigências para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exigida no 
Art. 70 da CF/88, e demais normas que se aplicam à realidade da administração.  
2. Possuir um modelo de Manual de Controle Interno aplicado a todas as áreas da administração, o qual 
poderá nortear a atuação do controle interno e sofrer alterações para atender a realidade da 
administração, com a opção de permitir sua impressão e efetuar consultas.  
3. Possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia de direitos com usuários 
subordinados e usuários responsáveis, permitindo assim a descentralização do Controle Interno nas 
diversas áreas da administração mediante "Agentes de Controle Interno", para verificação de 
conformidade de todos os processos em andamento na administração conforme normas pré-
estabelecidas no Manual de Controle Interno.  
4. Permitir a verificação e controle sistematizado dos atos de execução orçamentária de forma prévia, 
concomitante e subsequente, conforme determina os arts. 31 e 74 da CF/88. Para isso, o sistema deverá 
gerar relatórios analíticos das verificações processadas, bem como relatórios sintéticos, que demonstrarão 
tais informações de forma gerencial.  
5. Gerar relatórios analíticos e sintéticos para elaboração do Relatório Mensal de Controle Interno exigido 
pelo TCE/MG por meio da IN 08/03 com alterações da IN 06/04.  
6. Permitir o cadastro dos departamentos que poderão posteriormente executar verificações no sistema 
de controle interno.  
7. Permitir o cadastro, alteração, desativação e até mesmo a exclusão de rotinas e procedimentos que não 
se enquadrarem a realidade da administração ou que a administração julgar conveniente.  
8. Permitir cadastrar uma descrição/conceito resumido de cada rotina, de forma a compor essa 
informação no Manual de Controle Interno.  
9. Permitir integração com os demais sistemas do presente edital para acesso à consultas e emissão de 
relatórios da competência do Controle Interno, possibilitando ao Controlador acesso a todas informações 
da competência do Controle Interno nas diversas áreas da administração, inclusive a realização de 
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auditoria nos trabalhos realizados pelos servidores e agentes públicos, gerenciando tais informações, 
planejando e coordenando os trabalhos no cumprimento de sua missão, de forma a contribuir para 
independência das atividades, objetivando a otimização do seu trabalho.  
10. Permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de forma a facilitar o entendimento e 
extensão do conhecimento sobre o item em questão.  
11. Permitir a vinculação de determinadas rotinas com os departamentos responsáveis pela execução, de 
forma que outros departamentos/setores não tenham acesso a tais informações, proporcionando a 
segregação de atividades aos seus respectivos departamentos.  
12. Permitir a vinculação dos usuários do sistema aos seus respectivos departamentos, de forma que estes 
operadores consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à sua pasta.  
13. Permitir o cadastro de documentos parametrizados de forma a padronizar a execução das checagens 
possibilitando posteriormente a geração de informações uniformizadas.  
14. Possuir modelos de check-list, para as principais rotinas da administração pública como: controle de 
compras/licitações; processo contábil de empenhamento, liquidação e pagamento da despesa pública; 
controle do almoxarifado; controle do patrimônio; controle dos tributos municipais; controle da dívida 
pública; controle das peças legais do planejamento - PPA, LDO e LOA; Controle de frotas e controle de 
pessoal;  
15. Permitir ao Controle Interno o acompanhamento das aplicações dos dispositivos constitucionais, bem 
como da legislação complementar no que tange à gastos com Educação, FUNDEB, Saúde e Pessoal, por 
meio de relatórios integrados com os demais sistemas 16. Permitir ao Controle Interno o 
acompanhamento das aplicações dos dispositivos constitucionais no que tange as transferências ao 
Legislativo. 
 
ITEM CONSULTORIA: 
serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria contábil para administração 
pública, visando o acompanhamento do processo orçamentário, análise dos resultados econômicos, do 
fluxo financeiro municipal, da transparência contabilidade aplicada ao setor público: 
 
Análise mensal da execução contábil, orçamentária e financeira objetivando a avaliação de todos os 
componentes da gestão administrativa e fiscal, compreendendo: 

Emissão mensal de relatório gerencial de avaliação, com a identificação de possíveis desvios ou falhas, 
que possam causar prejuízos ao gestor e ao município e apresentação de proposição de correção de 
procedimentos, dos componentes que envolvem a gestão administrativa e fiscal:   

 Aplicação de recursos próprios na Educação. 

  Aplicação dos recursos vinculados do FUNDEB. 

  Aplicação dos 60% do FUNDEB para remuneração do magistério. 

  Aplicação dos recursos transferidos pelos programas da educação. 

  Aplicação dos recursos próprios da saúde. 

  Aplicação dos recursos transferidos pelos programas da saúde. 

  Aplicação dos recursos despendidos com a Assistência Social. 

  Obediência aos limites constitucionais com gastos de pessoal. 

  Situação financeira com apuração do coeficiente de liquidez. 

  Limites para abertura de créditos adicionais. 

  Aplicação dos seguintes recursos: alienação de bens, multas de trânsito, recursos da CIDE.   
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 Demais exigências da lei de Responsabilidade Fiscal, lei 4320/64, Constituição Federal e outras 
pertinentes.   

 Assessoramento no acompanhamento, conferência e análise dos balancetes mensais emitidos pela 
Contabilidade, destacando-se a execução orçamentária, as conciliações bancárias, as mutações 
patrimoniais e a execução das receitas e despesas extra-orçamentárias.   

 Assessoramento no planejamento, elaboração e discussão do Plano Plurianual de diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual;   

 Assessoramento no acompanhamento da execução orçamentária; 

 Assessoramento no encerramento contábil anual e na elaboração dos balanços  demonstrativos legais.   

 Assessoramento na elaboração da prestação de contas anual, em conformidade com a Lei 4320/64 e 
Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;   

Assessoramento na elaboração e na análise dos demonstrativos fiscais e legais periódicos, destacando-
se: - Demonstrativo dos recursos aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino público; - 
Demonstrativo de aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica - FUNDEB; - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária nos termos do art. 52 e 53 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. - Relatórios de Gestão Fiscal nos termos do art. 54 e 55 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal   

 Treinamento dos servidores do setor de contabilidade, tesouraria e patrimônio da Prefeitura, em todas 
as tarefas pertinentes à execução da Contabilidade Pública.   

 Orientação Técnica na defesa escrita de processo de administrativo, relativo à Prestação de Contas 
Anual do período contratado, junto ao Egrégio Tribunal de Contas de Minas Gerais e ao Poder 
Legislativo Municipal, nos assuntos relativos às questões contábeis, orçamentárias e de gestão fiscal, 
referente ao período contratado. 
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ANEXO II  

 
CC Nº  0___/2016 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

ITEM 
Nº 

MATERIAIS QUANT UNID VAL. 
UNIT 

VAL. 
TOTAL 

1.  Assessoria Contábil     

2.  Licença e Concessão de Software      

TOTAL DA PROPOSTAS=================  
 

 
Obs.: A proposta deve ser impressa em papel timbrado, assinada e carimbada. 
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ANEXO III – CC Nº  0___/2016 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento _______________________________________ Empresa estabelecida em 
______________________________________________, em ato consecutivo (e/ou última alteração) 
registrado(s) sob nº _______________, no(a)__________________________, por seu representante legal 
adiante assinado, Senhor(a)_______________________,  (nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, 
identidade, CPF) nomeia e constitui seu procurador ____________________ (nacionalidade, estado civil, 
profissão, endereço, identidade, CPF), outorgando-lhe poderes “extra judicia e da negocia” para fim 
específico de representação da citada outorgante, durante o processamento do procedimento licitatório 
instaurado sob modalidade  Carta Convite Prefeitura de Itamarati de Minas – MG, nos termos das 
respectivas condições constantes na CC 0__/2017, podendo referido procurador encaminhar e/ou 
apresentar documentos de habilitação e/ou propostas, impugnar propostas, assinar atas, interpor e 
subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes à sobredita licitação, 
enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento de presente mandato, 
dando-se tudo por bom, firme e valioso. 

 
 

Itamarati de Minas, ___________________ 2017. 
 
 

Assinatura 
(firma reconhecida do outorgante) 
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ANEXO IV 
 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 
 

  
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CARTA-CONVITE N°0  
/2017– PMIM, por seu representante, credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 
Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a empresa que representa, que não 
pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação 
preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 
concordando em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos 
envelopes N° 02 – Proposta de Preços dos proponentes habilitados. 
 

Itamarati de Minas,____de_____________  2017. 
 
 
 

______________________________________________ 
                  Empresa: 
                  Representante Legal: 
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ANEXO V 
CARTA CONVITE Nº 002/2017  

MINUTA DE CONTRATO Nº 029/2017 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 004/2017, 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS E O ASSESSOR JURÍDICO:  
Por este instrumento particular, de um lado, a Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas - MG, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXX, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. HAMILTON DE MOURA FILHO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, 
___________________________, sediada à _____________________, inscrita no CNPJ nº 
___________________, por seu representante abaixo assinado, doravante chamada CONTRATADA, tem 
justo e acertado a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria contábil voltado para a administração pública, 
mediante o acompanhamento técnico contábil (devidamente registrado no órgão competente) nas 
diversas atividades desenvolvidas pela administração nas áreas de contabilidade pública, pessoal, 
compras e licitações, controle de almoxarifado, controle de frota de veículos, receitas próprias, controle 
interno e planejamento, incluindo uma visita técnica semanal e fornecimento de licença e cessão de uso 
de softwares de gestão pública para atendimento das atividades administrativas, nas áreas de 
contabilidade pública e tesouraria, planejamento governamental, compras e licitações, gestão de 
materiais, gestão de pessoal e controle interno, com atualizações que garantem as alterações legais, 
corretivas e evolutivas, incluindo, conversão de dados pré-existentes, migração, implantação, 
treinamento, suporte e atendimento técnico via telefone e digital, acesso remoto e visita in loco, conforme 
especificação do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, em atendimento ao Setor Administrativo 
deste município.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E PRAZO DE PAGAMENTO 
a) Em pagamento pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global 
de R$ xxxxxxxxxxxx; conforme Mapa de Apuração anexo ao presente instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a presente licitação correrá a conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento 
do exercício de 2017. 
Ficha - 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
A presente avenca terá vigência até 12(doze) meses. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS 
EXTRAORDINÁRIAS 
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No preço ajustado dos bens/serviços estão previstas todas as despesas com tributos, encargos sociais e 
fretes, bem como quaisquer outras despesas extraordinárias que porventura venham a ocorrer, que serão 
suportadas exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 
A CONTRATANTE, no recebimento dos serviços objeto deste ajuste, observará o que dispõe os artigos 
73, 74, 75 e 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como as condições já expressas 
neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
O presente ajuste poderá ser rescindido de pleno direito, a critério exclusivo da CONTRATANTE, 
independentemente de interpelação, judicial ou extra-judicial, se a CONTRATADA descumprir 
qualquer de suas cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada à multa 
de morta calculada sobre o valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a 
prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº8.666/93, que será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da 
Administração; 
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura M. de 
Itamarati de Minas poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à regularização 
de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da administração da Prefeitura Municipal 
de Itamarati de Minas; 
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor estimado do 
contrato; 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a  
 
Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 
Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de Itamarati 
de Minas, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação. 
Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião do 
pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas. 
 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
A publicação do extrato do presente instrumento correrá à conta da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
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Fica eleito o foro da Comarca de Cataguases (MG), para dirimir questões ou litígios resultantes deste 
contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em quatro (vias) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
Itamarati de Minas (MG), xxx de xx de 2017. 

_____________________________________ 
Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas 

                                    CNPJ:    
                                    Prefeito Municipal- Hamilton de Moura Filho 
 

 
___________________________________ 

      CONTRATADA : 
      CNPJ: 
Testemunhas: 
1  _______________________________________  
2   _______________________________________ 
 
 
 
 
 


