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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 DE 05 DE JANEIRO  DE 2018


A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 63 de 12 de outubro de 2017, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. O recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação ocorrerão no dia 29/03/2018, as 09h (nove horas) e 09:15h (nove horas e quinze minutos) respectivamente (horário de Brasília), no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Avenida Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo.

A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO GLOBAL, será integralmente conduzida pelo pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio, e será regida nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Federal nº 12.690/2012 e Lei Federal nº 11.488/07

I – DO OBJETO

O objeto do presente processo licitatório é  a contratação de empresa especializada no serviço de Solução Integrada de Gerenciamento de Processos na Administração Pública, incluindo a locação (licença de uso) de software, treinamento de pessoal, suporte técnico, hospedagem e publicação de páginas web pertinentes às informações do software locado (Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.), Controle de Almoxarifado, Controle de Patrimônio, Controle de Compras, Licitações e Contratos, Recursos Humanos/Folha de Pagamento, Transparência Pública, Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar, Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC) que possuam exigência legal de sua disponibilidade na Internet ou necessidade de operação usando os recursos da World Wide Web. Incluí ainda a manutenção e a atualização de software e assistência técnica sempre que solicitado pela Câmara Municipal de Matão, sem limite de visitas ou chamados, visando garantir as alterações legais, corretivas e evolutivas nos seguintes itens objeto da Licitação, e nos termos do Anexo I do Presente Edital:
1. Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.;.
2. Controle do Almoxarifado da Câmara Municipal.
3. Controle do Patrimônio da Câmara Municipal. 
4. Controle de Compras, Licitações e Contratos
5. Recursos Humanos (Folha de Pagamento).
6. Transparência Pública, nos termos do Anexo I – Termo de Referência do presente Edital
7. Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar
8. Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC

II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL.

O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado na Avenida Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08h às 17h ou consultado pela internet no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br.

O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br.


III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO


a-) Poderão participar deste pregão; Empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto deste edital e com habilitação jurídica, regularidade fiscal federal, regularidade fiscal estadual/municipal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira válidas, por meio do Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO;
NÃO SERÃO RECEBIDOS ENVELOPES APÓS AS 09H DO DIA 29/03/2018, SOB QUALQUER ARGUMENTO.

b-)  Não poderão participar desta licitação: 1. Empresas suspensas ou impedidas de contratar com o órgão licitante, bem como as declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração; 2. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas e que não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 3. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 4. Em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 5. As empresas que não contiverem a oferta para a totalidade do objeto desta licitação; 6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
IV – CREDENCIAMENTO

O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO e os documentos pertinentes devem estar FORA dos envelopes. 

Os representantes das empresas concorrentes deverão entregar ao Pregoeiro, antes da entrega dos envelopes Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02;

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular, (com firma reconhecida) do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item a, (conforme modelo Anexo II); 

c) Tratando-se de microempresa, empresa de pequeno porte ou Cooperativa, declaração de que está enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, para usufruir a preferência preconizada na referida Lei; (conforme modelo Anexos VI e VII);

d) Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital;

A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão presencial, por seus representantes devidamente credenciados.

O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os valores apresentados na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do MENOR PREÇO GLOBAL.

Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários 

Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, onde o mesmo somente poderá representar uma empresa participante.  

V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) (modelo Anexo II)

O envelope nº 01 deverá conter a proposta datilografada ou digitada, em uma única via, devendo ser clara, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e no final, assinada pelo proponente. 

A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações:

	descrição do objeto, em conformidade com o Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA - do presente Edital;


	b) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante legal;

	c-) Preços mensais, líquidos, fixos e irreajustáveis, para a solução integrada proposta, expressos em moeda nacional corrente, em perfeito funcionamento, devendo constar na proposta o preço para instalação, conversão de dados, treinamento, liberação, o preço mensal da licença de uso para cada área da Câmara de Municipal de Matão - SP e o valor global para o período de 12 (doze) meses.

d-) Modelo de Planilha para composição de Preços:



Módulo da Solução Integrada
Preço Mensal
Preço Total para 12 Meses
01
Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);


02
Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal


03
Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal


04
Controle de Compras, Licitações e Contratos


05
Recursos Humanos (Folha de Pagamento)


06
Transparência Pública, nos termos do Anexo I 


07
Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar


08
Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC


Valor Total 12 meses (A)




Módulo da Solução Integrada
Preço Para Implantação, Conversão e Treinamento
01
Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);

02
Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal

03
Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal

04
Controle de Compras, Licitações e Contratos

05
Recursos Humanos (Folha de Pagamento)

06
Transparência Pública, nos termos do Anexo I

07
Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar

08
Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC

Valor Total (B)

Valor Total Global (A) + (B)


e-) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço.

f-) O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para sua apresentação.

g-) Não serão admitidas proposições que sugiram cancelamentos, retificações de preços, acréscimos ou alterações nas condições estipuladas neste edital.

h-) Prevalecerá o valor por extenso da proposta quando houver divergência entre o valor mencionado e o apresentado em algarismos.

i-) A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

j) No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto:

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro.
ENVELOPE Nº 01
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
PROPOSTA
	

Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras vantagens em relação aos demais proponentes;

A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as condições do presente certame;

Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem o sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações).

A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso chegarem atrasadas ou violadas.


VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois)

O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
O ENVELOPE N° 02 (dois) - DOCUMENTOS deverá conter:

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas; 
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa; 
DO REGISTRO FISCAL E TRABALHISTA 
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, conforme o caso, relativa a sede ou domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto deste procedimento licitatório;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS); 
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual;
g) Certidão Municipal que comprove a regularidade dos débitos
DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.
OUTRAS DECLARAÇÕES  
	Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes, conforme Anexo IV.


	Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo VI, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.
	Em se tratando de empresa de pequeno porte Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme descrito no subitem anterior ao presente, mesmo que esta apresente alguma restrição;


	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 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 positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado;


	A não-regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação;



	Cumprimento Do Disposto No Inciso XXXIII Do Artigo 7º Da Constituição Federal:


Declaração de que a empresa licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme Anexo 6.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
	A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e término, e local da prestação dos serviços; 

a.1)  Entende-se por mesma natureza e porte, pertinentes e compatíveis o(s) atestados(s) que comprove(m) capacidade de fornecimento de 50% (cinquenta por cento) ou mais do objeto que a licitante pretende fornecer. A comprovação a que se trata poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante. 


Os atestados solicitados neste subitem deverão ser emitidos em papel timbrado da empresa ou órgão contratante, com a identificação clara do signatário, inclusive com a indicação do cargo que ocupa;


	Atestado de vistoria técnica para as empresas que realizaram a vistoria técnica facultativa às instalações, hardware e softwares da Câmara Municipal de Matão, emitido pelo Departamento de informática, acompanhada das declarações dos subitens 1 e 2 descritos abaixo. As empresas que optaram em não realizar a vistoria técnica facultativa, obviamente ficam desobrigadas de apresentar o atestado de vistoria técnica facultativo, no entanto deverão apresentar as declarações dos subitens 1 e 2 descritos abaixo, da Licitante atestando que:



b.1) Está ciente das condições de licitação, que tem pleno conhecimento do ambiente tecnológico da Câmara Municipal de Matão, que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas e que assume responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e à sumária desclassificação da licitação;

b.2) Executará os serviços de acordo com o Projeto e Especificações deste Edital e demais Normas e Instruções da Câmara Municipal de Matão e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade.


	A visita técnica será facultativa e deverá ser realizada por profissional da licitante, devidamente identificado, entre os dias 16/03/2018 e 26/03/2018, devendo ser agendada com o Pregoeiro, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, no horário das 08h às 11:30h e das 13:00h as 17:00h, indicando o nome do profissional que será designado para realizar a visita.



No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto:

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro.
ENVELOPE Nº 02
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
HABILITAÇÃO


DISPOSIÇÕES GERAIS

Na hipótese de não constar prazo de validade, a Câmara Municipal de Matão aceitará como válidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data fixada para a apresentação dos envelopes; 

Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo administrativo.


Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente ou mediante publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 
As empresas ainda poderão trazer os documentos originais, bem como suas cópias para serem autenticados por servidor da Câmara Municipal de Matão. 

VI – DA SESSÃO PÚBLICA, DO JULGAMENTO E DA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE TESTE OBJETIVA

PARTE A – DO CREDENCIAMENTO

No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão, serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV. 
Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV.

Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, da LC 123/2006, as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘c’, no item IV.

PARTE B – DA PROPOSTA (envelope 01)

Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas propostas se encontram em desacordo. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores. 

O JULGAMENTO SERÁ FEITO PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO GLOBAL, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS MÍNIMOS DE QUALIDADE DEFINIDOS NESTE EDITAL. 

As propostas que contenham valores até 10% (dez por cento) superiores a menor serão habilitadas para a fase de rodada de lances. 

As microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, credenciadas na fase anterior, terão suas propostas habilitadas desde que os valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a menor proposta de empresa não enquadrada.

Não havendo, pelo menos 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas.

Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher sua posição em relação às demais proponentes empatadas.

As propostas das microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, credenciadas, serão consideradas empatadas quando o valor for igual ou superior a 5% (cinco por cento) das demais propostas. E no caso permanecer o empate, será realizado sorteio entre as mesmas.

Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os praticados no mercado.

 Iniciando a rodada de lances, o pregoeiro convidará cada empresa, na ordem decrescente dos preços ofertados, para formularem sucessivos lances verbais, de valores distintos e decrescentes. 

Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado.

A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva.

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir sua proposta às penalidades constantes no item IX deste Edital.

Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito e poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto ora licitado, decidindo motivadamente a respeito. 

PARTE C – DA PROVA DE TESTE OBJETIVA (ANEXO IX)

A Câmara Municipal de Matão constituirá através de ato interno da Presidência, Comissão para fins exclusivamente de acompanhamento da Prova que trata este item. A Comissão será composta por dois servidores responsáveis pelo Setor de Informática deste Poder Legislativo e mais 01 (um) ou 02 (dois) servidor(es) do respectivo departamento no qual o software demonstrado será utilizado.

	Encerrada a fase de lances e de negociação de preços somente a licitante detentora da melhor proposta será convocada para, após dois dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, participar de reunião de comprovação de atendimento ao objeto, conforme as regras estabelecidas no roteiro para análise da Prova de Teste Objetiva (Anexo IX).


	A ausência de representante da licitante na reunião ensejará desclassificação da proposta de preços.
	Os prazos, as descrições de requisitos e etapas de avaliação e demais procedimentos relativos à demonstração do sistema constam do Anexo IX – Roteiro para análise da Prova de Teste Objetiva.


	Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender à Prova de Teste Objetiva, o pregoeiro convocará o próximo licitante melhor colocado na fase de lances, verificando a sua aceitabilidade, em ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.


	No caso de desclassificação de todas as propostas, o pregoeiro convocará as licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas, escoimadas das causas de sua desclassificação.


	O pregoeiro anunciará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances e da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e posterior decisão acerca da aceitação do lance de menor valor e do atendimento Prova de Teste Objetiva.


	A indicação e classificação da(s) proposta(s) ou lance(s) vencedor(es) e demais informações relativas à sessão pública deste pregão constarão da respectiva ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação.


Sendo aceitáveis as ofertas, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão.

PARTE D – DA HABILITAÇÃO (envelope 02)

Será aberto o envelope nº 02 apenas da empresa cuja proposta for aceita após a fase de lances. 
Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão de Pregão.

Todos os documentos exigidos pelo item VI deverão ser apresentados nos envelopes, sob pena de desclassificação.

A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 será exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não obstante, a apresentação de todas as certidões e documentos exigidos para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será obrigatória na fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição ou impedimento.

Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame (adjudicação), para regularização da referida documentação.

Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória.

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste certame.

Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida. 
Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s).

Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

VIII – DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos na lei.
Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o Ato Convocatório do Pregão. 

Eventual impugnação contra este Edital deverá ser dirigida a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Matão.

Admite-se impugnação por intermédio de “fac-simile” (16) 3383 1049 ou e-mail eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original, nos respectivos setores no prazo de 48 horas. 

Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.

Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso em 24 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado, à autoridade competente para decisão.

Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos neste EDITAL.

O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão importará na decadência do direito de recurso,

IX – DA RESCISÃO E SANÇÃO

O não cumprimento pela “CONTRATADA”, de quaisquer das obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE”, acarretará a rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial, além da multa prevista nos Artigo 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 9.854/99.

A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93.

Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

	advertência;


b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Ficha 14,1 , sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações. 

XI – DOS PRAZOS 

O início da execução do contrato se dará imediatamente a partir da assinatura do contrato.

O objeto desta licitação deverá ter início em até 10 (dez) dias a partir da assinatura do contrato e terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, II da Lei 8666/93.

 A CONTRATADA poderá propor oposição à prorrogação, desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento deste Contrato, ou de cada uma das prorrogações. 

A não prorrogação do contrato por conveniência da CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

XII - DO CONTRATO

A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo III.
 
O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação.

Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

Constituem, igualmente, condições para a celebração do contrato:
a) a indicação de gestor encarregado de representar a contratada perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;
    b) a apresentação do(s) documento(s) que a contratada, à época do certame licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração do contrato por meio de declaração específica.

XIII – DO PAGAMENTO

O preço objeto da contratação será  pago  mediante parcelas mensais e sucessivas, sendo efetuada uma única fatura mensal no último dia do  mês,  onde será devidamente atestada a perfeita execução dos serviços referentes ao período pelo Departamento Competente, ocorrendo  o  respectivo pagamento  até  décimo  dia  do   mês   imediatamente   subseqüente   ao faturamento (alínea a, XIV, artigo 40 Lei 8.666/93); 
Entre a data do faturamento e a data do  efetivo  pagamento, desde que dentro dos prazos citados no presente edital, não haverá compensações  financeiras,  ou  seja,  o  valor  do faturamento   permanecerá   fixo   até   o   seu    pagamento. Ultrapassando o prazo limite  do  pagamento  a  Câmara  estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à  variação  do INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do vencimento  e  o  efetivo  pagamento;
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa contratada a devida correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

XIV. DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Os preços somente poderão ser reajustados financeiramente, observado o período mínimo de 12 (doze) meses, sendo o primeiro período contado do primeiro dia de vigência da prestação de serviços, e os subseqüentes da data do reajuste imediatamente anterior; 

O Índice financeiro a ser aplicado é do IGP-DI/FGV - Índice de Preço – Disponibilidade Interna da Função Getúlio Vargas.

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público.

XV. DISPOSIÇÕES GERAIS

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa a presente licitação.

A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
É facultada à Comissão de Pregão, em qualquer fase, a promoção de diligências para esclarecer e complementar a instauração de processo, exceto aquelas de ordem comercial que deveriam constar originalmente da Proposta.
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito ao pregoeiro ou através do telefone (16) 3383 1056, fax (16) 3383 1049 ou e-mail: eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 17h.

Integram este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Proposta
Anexo III - Minuta de Contrato
Anexo IV – Declaração de Inexistência de fatos Impeditivos
Anexo V – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho
Anexo VI – Declaração de Micro e Pequena Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VII- Declaração de enquadramento como Cooperativa
Anexo VIII – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo IX – Roteiro para realização da Prova de Teste Objetivo

Matão, aos 14 de março de 2018.


VALTER LUIZ TREVIZANELI
Presidente

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

MATERIAL DESCRITIVO
O presente objeto visa o fornecimento de sistemas integrados, sob a forma de locação (com manutenção, etc.) para atender as necessidades administrativas da Câmara M. de Matão, com funcionamento dos sistemas dentro do parque de computadores da Casa Legislativa e também em ambiente WEB disponibilizado pela empresa contratada conforme a necessidade de controle de acesso e segurança da rede de computadores da Câmara M. de Matão.
Os sistemas administrativos deverão comunicar-se entre si, visando a diminuição do retrabalho e a congruência das informações de um sistema no outro.
Desta forma, por exemplo, as atividades desenvolvidas nos sistemas de patrimônio, almoxarifado, Recursos Humanos (Folha de Pagamento, etc.) alimentarão o sistema de contabilidade pública desde a confecção dos empenhos até o pagamento dos mesmos, incluindo os lançamentos contábeis necessários, envio de informações aos sistemas AUDESP, etc.
Os sistemas administrativos deste objeto deverão atender, no mínimo, as necessidades da Câmara M. de Matão nas seguintes áreas:
A - Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);
B - Controle de Compras, Licitações e Contratos;
C - Controle de Almoxarifado;
D - Controle de Patrimônio;
E - Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento;
F - Portal para Transparência Pública alimentado com as informações dos Sistemas Administrativos (atendendo legislação federal, estadual, municipal,  Resoluções da Câmara M. de Matão, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);
G - Sistema WEB para atendimento da Ouvidoria Parlamentar;
H - Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC).
A - Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.)
Os sistemas propostos deverão atender as necessidades da Câmara M. de Matão desde a formulação do orçamento da mesma, cadastramento do plano de contas, das dotações orçamentárias e extra-orçamentárias, abertura de exercícios, realização de todos os controles orçamentários e extra-orçamentários, controle dos duodécimos recebidos (receitas), realização de empenhos, liquidações, pagamentos, controles de contas e saldos em bancos, conciliações bancárias, contabilização automática dos lançamentos realizados, geração de balancetes, livro razão e demais relatórios exigidos na legislação vigente (e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), necessários à auxiliar o dia a dia dos profissionais da Câmara até as atividades necessárias para encerramento de exercícios, controle de restos a pagar e emissão de todos os balanços, relatórios e arquivos necessários para atender as exigências da legislação vigente e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (inclusive o sistema AUDESP).
Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, realizar a emissão de relatórios, emissão de guias, realizar a geração de arquivos digitais para o pleno atendimento da legislação pertinente (e demais obrigações pertinentes) federal, estadual, municipal e dos órgãos de controle como Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, STN, etc, possuindo também outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto, mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes sobre o referido assunto.
Para auxiliar os funcionários da Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
A.1 -	Possibilitar a utilização de máscaras pré-definidas para os códigos de planos de contas, sem limitar os níveis ou quantidade de dígitos, possibilitando ainda alterar estes recursos nos próximos exercícios conforme a necessidade da Câmara.
A.2 -	Possibilitar ao funcionário da Câmara a verificação de forma visual das informações cadastradas nos planos de contas de receita, despesa e contábil.
A.3 -	Possibilitar ao funcionário da Câmara a execução de lançamentos pertinentes ao próximo mês, antes mesmo de encerrar o mês atual (e o exercício atual em algumas ocasiões) evitando quaisquer problemas decorrentes de atualização de saldos, consistência de dados, etc.
A.4 -	Possibilitar ao funcionário da Câmara controlar as datas dos últimos lançamentos nos módulos de receita, despesa e atividades financeiras, e também, a configuração dos sistemas para que os mesmos disponibilizem esta data automaticamente durante a realização dos próximos lançamentos, permitindo ainda que o usuário realize a sobreposição/alteração da mesma caso seja necessário e, também, a configuração (caso necessário) para o sistema emitir advertência ou mesmo não permitir as tentativas de realizar novos lançamentos com data anterior às datas utilizadas nos últimos lançamentos dos módulos relatados.
A.5 - Realizar a consulta de saldos permitindo ao usuário escolher a data final de lançamentos que serão incluídos na consulta;
A.6 - Permitir ao usuário configurar os nomes e os cargos que deverão figurar no final de cada um dos relatórios (para posterior assinatura dos mesmos).
A.7 - Permitir ao usuário alterar o(s) nome(s) e o(s) cargo(s) de cada um do(s) relatório(s) quando ocorrer mudanças: do ocupante do cargo, do exercício, etc.
A.8 - Emitir os relatórios conforme a data inicial e data final estipulada pelo usuário refletindo as situações advindas de períodos de dias, meses, exercícios, etc.
A.9 - Exportar os relatórios, no mínimo, para os seguintes formatos de arquivo (para abertura/utilização nos respectivos software): TXT, DOC, CSV, XLS, PDF, HTML).
A.10 - Permitir que o usuário realize diversas simulações através dos sistemas, inclusive a aplicação de reajustes nos valores das dotações inserindo o valor percentual de acréscimo (ou decréscimo), podendo ainda realizar o arredondamento automático caso seja necessário.
A.11 - Possibilitar que o usuário realize o registro das alterações orçamentárias informando, no mínimo: o tipo de alteração  (suplementação, anulação, remanejamento), os valores por recurso, a autorização empregada (lei, decreto, portaria, ato), data, etc. Realizar ainda, o bloqueio, via sistema, da consumação das aberturas de créditos adicionais dos lançamentos que inseriram os dados da autorização empregada (lei, decreto, portaria, ato).
A.12 - Possibilitar que o usuário registre a dotação de destino quando realizar lançamentos de alteração orçamentária por redução orçamentária.
A.13 - Possibilitar que o usuário cadastre textos contendo padrões de assuntos (históricos, objetos, etc.) que ele irá utilizar nos lançamentos de empenhos, etc.
A.14 - Possibilitar que o usuário cadastre nos empenhos as informações dos processos de  licitações (e/ou inexigibilidade/dispensas) pertinentes.
A.15 - Possibilitar que o usuário administre a execução orçamentária visualizando as informações por estruturas de centros de custos.
A.16 - Possibilitar que o usuário realize, no momento do empenhamento, o controle das despesas orçamentárias que serão incluídas no arquivo da DIRF. Deverá também, caso necessário, modificar este envio de informações do empenho pertinente para o arquivo da DIRF, quando da realização do pagamento da despesa empenhada/liquidada.
A.17 - Possibilitar que o usuário administre os empenhos de restos a pagar nos exercícios vindouros (posteriores ao exercício em que a despesa original foi empenhada) de forma que o usuário identifique também a numeração do empenho original, bem como informações de sua classificação, etc.
A.18 - Possibilitar que o usuário administre os empenhos realizando liquidações (totais ou parciais) ou ainda, caso necessário, as anulações (totais ou parciais) das referidas liquidações.
A.19 - Possibilitar que o usuário realize o cadastro de descontos individualmente gerando: a) o vínculo necessário com a respectiva rubrica de receita, b) automaticamente as retenções no movimento de receita (seja em empenho, liquidação ou mesmo pagamento), c) a apropriação (caso ocorra) na respectiva atividade onde ocorrerá a mesma (na liquidação ou no pagamento).
A.20 - Possibilitar ao usuário a automatização associando serviços ao(s) desconto(s) (pré-definidos pelo usuário) calculando automaticamente o valor segundo a alíquota (%) pré-definida pelo usuário.
A.21 - Possibilitar ao usuário configurar para que o sistema realize lançamentos automáticos no movimento da receita a partir dos descontos (orçamentário, extra-orçamentário, etc.) realizados no momento do pagamento das despesas pagas provenientes de diversos tipos dotações (orçamentária, extra-orçamentária, etc.)
A.22 - Possibilitar ao usuário configurar para que o sistema realize automaticamente o desconto/retenção do INSS de fornecedores do tipo pessoa física com a finalidade de automatizar este tipo de operação e evitar que ocorra pagamentos sem as retenções pertinentes.
A.23 - Possibilitar ao usuário imprimir as guias das retenções de IRRF, INSS, etc. a partir dos descontos/retenções realizadas no sistema durante os pagamentos, liquidações, etc. As guias deverão ser emitidas usando os padrões específicos de cada tipo de retenção (IRRF, INSS, etc.).
A.24 - Possibilitar ao usuário exercer o controle efetivo das despesas/receitas extra-orçamentárias realizadas através de módulos de consultas, relatórios analíticos, etc.
A.25 - Possibilitar ao usuário cadastrar os cheques emitidos com, no mínimo, os seguintes recursos:
a) Possibilidade de usar cheques de instituições bancárias diversas e o sistema automaticamente imprimir corretamente os cheques no formato correspondente de cada instituição,
b) Possibilidade de usar um mesmo cheque para realizar o pagamento de uma ou mais liquidações/faturas, contanto que sejam de um mesmo credor/fornecedor,
c) Possibilidade de anular/cancelar cheques cadastrados - que porventura ocorram (Por exemplo: viagens canceladas, etc.) - e automaticamente gerar todos os lançamentos (pertinentes a emissão/anulação) necessários nos sistemas de contabilização, contas bancárias, etc.
A.26 - Possibilitar ao usuário utilizar ordem bancária para o pagamento de liquidações com, no mínimo, as características abaixo relacionadas:
a) Possibilidade de usar uma mesma ordem bancária para realizar o pagamento de uma ou mais liquidações/faturas, realizando automaticamente os lançamentos de controle visando controlar corretamente os empenhos/liquidações que já foram pagos (neste caso, através da ordem bancária realizada),
b) Gerar os arquivos correspondentes às ordens bancárias emitidas. Os arquivos deverão corresponder aos padrões (CNAB240, OBN601, etc.) utilizados por cada um dos bancos cadastrados e conter todos os dados para efetivar os objetivos de cada ordem bancária emitida.
c) Possibilidade de cancelar/anular ordens bancárias (caso seja necessário).
A.27 - Possibilidade do usuário utilizar quaisquer formas de pagamento (dinheiro, cheque, ordem bancária, etc.) e o sistema automaticamente atualizar saldos e demais informações necessárias ao perfeito controle das liquidações e empenhos pagos.
A.28 - Possuir bloqueios que impeçam o usuário de efetuar um pagamento com data inferior à data da liquidação de empenhos.
A.29 - Possibilitar ao usuário identificar os registros dos pagamentos que não obedeceram a ordem cronológica auxiliando-o na correção (caso ainda seja possível) ou nas atividades pertinentes a elaboração de relatórios e demais documentos exigidos pela legislação pertinente.
A.30 - Possibilitar ao usuário complementar as informações (caso seja necessário) dos históricos, no mínimo, nas atividades que envolvam anulação de despesa orçamentária.
A.31 - Possibilitar que o usuário realize anulações de pagamento determinando para que o sistema automaticamente realize as anulações/cancelamentos necessários dos documentos/movimentos pertinentes até o nível dos empenhos - caso seja necessário.
A.32 - Possibilitar ao usuário realizar o controle dos adiantamentos (viagens, despesas miúdas, etc.) para funcionários, com os recursos necessários a realização da prestação de contas.
A.33 - Possibilitar ao usuário realizar o controle efetivo de cada empenho através de consultas e/ou relatórios que relacionem o(s) empenho(s) e os lançamentos pertinentes ao(s) mesmo(s), contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nº do Empenho, data, tipo, fornecedor, valor, descrição/histórico, etc,
b) Sub-listagem dos documentos (com data, valor, etc.) pertinentes às anulações do empenho,
c) Sub-listagem dos documentos (com data, valor, etc.) pertinentes às liquidações do empenho e das anulações/cancelamentos das liquidações do empenho,
d) Sub-listagem dos documentos (com data, valor, etc.) pertinentes aos cheques para pagamento do empenho e das anulações/cancelamentos dos cheques,
e) Sub-listagem dos documentos (com data, valor, etc.) pertinentes às ordens bancárias para pagamento do empenho e das anulações/cancelamentos das mesmas,
f) Sub-listagem dos documentos (com data, valor, etc.) pertinentes aos pagamentos do empenho e das anulações/cancelamentos dos pagamentos,
g) Totalizações que permitam ao usuário visualizar os subtotais de liquidações (realizadas e anuladas), de pagamentos (realizados e anulados) e o valor que ainda resta para liquidar, pagar, etc. em cada empenho.
A.34 - Possibilitar ao usuário realizar o controle efetivo do empenhamento de cada licitação através de consultas e/ou relatórios que relacionem a(s) licitação(ões) e o(s) respectivos(s) empenho(s), contendo, no mínimo, as seguintes informações: Modalidade/Número/Data da Licitação, Nº do(s) Empenho(s), data, fornecedor, valor, saldo, etc.
A.35 - Possibilitar ao usuário realizar o controle efetivo dos pagamentos realizados através de Ordem Bancária permitindo, no mínimo:
a) Impressão do documento de ordem bancária para envio ao banco contendo: Descrição da Conta Bancária (Banco, agência, número da conta, etc.); Número da Ordem Bancária (deste documento); o texto de autorização para o banco efetuar os pagamentos contidos na ordem bancária; sub-listagem com a relação de pagamentos desta ordem bancária discriminando, no mínimo: fornecedor, CNPJ/CPF, Número/Ano(exercício) do empenho, Descrição/Histórico do empenho, Número da Liquidação do empenho, dados da conta bancária do fornecedor (Banco, Agência, Conta, etc.), Valor Bruto do Pagamento, Valor dos Descontos (caso ocorram) do Pagamento e valor líquido do Pagamento a ser depositado na conta do fornecedor. Para cada desconto da listagem, deverá ser discriminado o nome/tipo do desconto, o tipo do documento informado na liquidação (Nota Fiscal, etc.) e o valor do desconto realizado. Deverá ainda ordenar por fornecedor, totalizando em cada fornecedor os valores: Bruto, Descontos e Líquido; apresentar nas proximidades do final do documento o valor total da ordem bancária (que vai ser debitado nesta conta da Câmara) e a(s) assinatura(s) pertinente(s).
b) Impressão do documento simplificado de ordem bancária para envio ao banco contendo: Descrição da Conta Bancária (Banco, agência, número da conta, etc.); Número da Ordem Bancária (deste documento); o texto de autorização para o banco efetuar os pagamentos contidos na ordem bancária; sub-listagem com a relação de pagamentos desta ordem bancária discriminando, no mínimo: fornecedor, CNPJ/CPF, dados da conta bancária do fornecedor (Banco, Agência, Conta, etc.), valor líquido a ser depositado na conta do fornecedor; valor total da ordem bancária (que vai ser debitado nesta conta da Câmara) e assinatura(s) pertinente(s).
c) Impressão do Relatório Sintético dos pagamentos realizados através de ordens bancárias contendo, no mínimo, os seguintes recursos/informações: Classificação do relatório por data da ordem bancária criando subgrupos para cada ordem bancária; listar em cada subgrupo: Fornecedor, Banco/Agência/Conta do depósito, Documento Pago (com número da Nota Fiscal, etc.), Valor Bruto, Valor Total dos Descontos (abrir listagem interna discriminando cada desconto ocorrido com informações do assunto/tipo, valor, etc.), Valor Líquido, Número e Data da Ordem Bancária, Informações da conta da Câmara em que houve o débito.
A.36 - Possibilitar ao usuário realizar o controle efetivo dos pagamentos efetuados através de consultas e/ou relatórios que relacionem os pagamentos efetuados, contendo, no mínimo, as seguintes informações: data do pagamento, número/ano(exercício) do empenho, número/ano(exercício) da liquidação, fornecedor, Banco/Agência/Conta da Câmara, tipo de pagamento (dinheiro, cheque, ordem bancária, etc.) com as informações pertinentes de número, etc., valor bruto (do pagamento), valor do desconto, valor líquido (do pagamento), documento pago (Nota Fiscal, etc.), número do documento pago, histórico do empenho pago, valor do empenho pago, etc. Apresentar também, nas proximidades do final do relatório as totalizações dos valores: bruto, descontos e líquido - discriminando ainda as totalizações de valores de origem orçamentária e extra-orçamentária.
A.37 - Possibilitar ao usuário realizar o controle efetivo da situação dos pagamentos ante aos fornecedores através de consultas e/ou relatórios que relacionem alfabeticamente os fornecedores, agrupe por fornecedor e demonstre os pagamentos efetuados para cada fornecedor, contendo, no mínimo, as seguintes informações: Fornecedor, Número/Ano(exercício) do empenho pago, número da liquidação, data do pagamento, etc., demonstrando os totais pagos por fornecedor - geral e por ano(exercício).
A.38 - Possibilitar ao usuário realizar as atividades de controle pertinentes aos cheques emitidos pelo sistema, possibilitando - no mínimo:
a) Emissão/Re-emissão do "Documento Cópia de Cheque" para cada um dos cheques emitidos pelo sistema contendo, no mínimo, as seguintes informações: Identificação se o documento é pertinente à re-emissão de uma "Cópia de Cheque", identificação da conta bancária (Banco, Agência, etc.) do cheque emitido, data do cheque, número do cheque, Assunto/Histórico do cheque, valor do cheque (em número e também por extenso), data por extenso do cheque emitido, local para as assinaturas de quem assinou o cheque, local destinado a identificação de quem recebeu o cheque contendo, inclusive: campo para assinatura do fornecedor/pessoa que recebeu o cheque,  campo para a descrição/nome fornecedor/pessoa que recebeu o cheque, data (por extenso) do recebimento do cheque e documento de identificação da pessoa que recebeu o cheque.
b) Impressão do Relatório de Cheques Emitidos por Banco contendo, no mínimo, as seguintes informações: Identificação do Banco, Identificação da Conta Bancária, número do cheque, data do cheque, número do empenho, número da liquidação, valor do cheque emitido. Discriminar também os cheques que foram cancelados/anulados, totalizando o total anulado, etc.
A.39 - Possibilitar ao usuário realizar as atividades de controle pertinentes aos empenhos emitidos pelo sistema, possibilitando - no mínimo:
a) Emissão/Re-emissão do "Empenho" para cada um dos empenhos emitidos pelo sistema contendo, no mínimo, as seguintes informações: Número do empenho, data do empenho, classificação funcional, natureza de despesa, número da dotação, fornecedor (nome e código), valor do empenho, etc.
b) Emissão/Re-emissão da "Nota de Anulação de Empenho" para cada uma das notas de anulação de empenhos emitidas pelo sistema contendo, no mínimo, as seguintes informações: Número da Nota de Anulação de Empenho, Número do Empenho Anulado, Tipo de Anulação Realizada (Total, Parcial, etc.) data da Nota de Anulação do Empenho, classificação funcional, natureza de despesa, número da dotação, fornecedor (nome e código), valor da Nota de Anulação de Empenho, etc.
A.40 - Possibilitar ao usuário realizar as atividades de controle pertinentes as Liquidações realizadas pelo sistema, possibilitando - no mínimo:
a) Emissão/Re-emissão da "Nota de Liquidação de Empenho" para cada um dos empenhos emitidos pelo sistema contendo, no mínimo, as seguintes informações: Número da Nota de Liquidação, Data da Liquidação, Tipo da Liquidação (Total, Parcial, etc.) Número do empenho liquidado, classificação funcional, natureza de despesa, número da dotação, fornecedor (nome e código), valor da liquidação, etc.
b) Emissão/Re-emissão da "Nota de Anulação de Liquidação de Empenho" para cada uma das notas de anulação de liquidação de empenhos emitidas pelo sistema contendo, no mínimo, as seguintes informações: Número da Nota de Anulação de Liquidação de Empenho, Número do Empenho Liquidado, Tipo de Anulação Realizada (Total, Parcial, etc.) data da Nota de Anulação de Liquidação de Empenho, classificação funcional, natureza de despesa, número da dotação, fornecedor (nome e código), valor da Nota de Anulação de Liquidação de Empenho, etc.
A.41 - Possibilitar ao usuário apurar a Situação Atual da Despesa através de relatório demonstrativo que permita a seleção do período de tempo após a digitação das datas de início e fim do período, ordenando  por Unidade Orçamentária e contendo, no mínimo, os seguintes campos: Unidade orçamentária, classificação funcional programática, natureza da despesa,  valor da dotação inicial, valor suplementado, valor anulado, valor remanejado (por acréscimo e por redução), valor autorizado da dotação, valor empenhado e a empenhar, valor liquidado e a liquidar, valor pago e a pagar e o saldo da dotação. Na área final do relatório deverá apresentar as totalizações: Por Unidade Orçamentária, totalizações gerais de cada coluna (campos descritos).
A.42 - Possibilitar ao usuário acompanhar mensalmente a Execução da Despesa através de relatório demonstrativo que permita discriminar categorias econômicas, grupos de despesas, elemento da despesa, etc.  contendo, no mínimo, os seguintes campos: despesa orçada, despesa autorizada, empenhado no mês, empenhado no ano, liquidado no mês, liquidado no ano, pago no mês, pago no ano, saldo a empenhar e saldo a pagar - realizando na área final do relatório as totalizações gerais de cada coluna (campos descritos).
A.43 - Auxiliar o usuário nas atividades de conciliação bancária através de:
a) módulo/sistema específico para apuração e realização das atividades de conciliação bancária,
b) busca/obtenção de informações dos lançamentos no movimento financeiro,
c) integração com a movimentação financeira, incluindo os lançamentos de receita/duodécimo e despesa
d) geração do Relatório/Mapa de Conciliação Bancária (com apuração, no mínimo, mensal), para cada conta bancária da Câmara, discriminando, no mínimo, as informações: Banco/Agência/Conta, codificação contábil,  descrição/identificação da conta, saldo bancário (apurado no extrato bancário), itens pendentes de conciliação, etc. incluindo na área final do relatório a totalização dos valores não conciliados e o saldo contábil registrado.
A.44 - Auxiliar o(s) usuário(s) nas atividades de controle e acompanhamento da movimentação financeira e tesouraria através de:
a) Geração do Relatório do Movimento Financeiro contendo, no mínimo, as seguintes informações: código contábil da conta bancária, identificação da conta (registrada pelo usuário), período selecionado pelo usuário informando as datas inicial e final, informações sobre Identificação da Conta bancária (número, agência, etc.), unidade orçamentária, datas dos lançamentos, descrição (histórico) dos lançamentos, saldo até o dia anterior, valores dos lançamentos, saldo atual, data da conciliação bancária, etc.
b) Geração do Relatório Boletim Financeiro contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação da conta bancária (registrada pelo usuário), unidade orçamentária, data do movimento (dia solicitado), saldo anterior ao dia solicitado, resumo da movimentação (valores acumulados) das entradas e das saídas, saldo atual após as movimentações - totalizando por grupo de contas de todas as colunas e também geral;
c) Geração do Relatório Boletim da Tesouraria contendo, no mínimo, as seguintes características: identificação do dia solicitado para a emissão, saldo em banco do encerramento do exercício anterior, o saldo em banco na data, total de receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias arrecadadas (e os respectivos cancelamentos efetuados no dia) - apresentando inclusive as ocorrências de diferença entre o total de movimentações financeiras e de movimentações de receita e despesa. Deverá apresentar relação de bancos destacados por tipo de conta (Movimento, Aplicação, etc.) contendo identificação da conta bancária, saldo do dia anterior, resumo da movimentação (valores acumulados) das entradas e das saídas e saldo atual após as movimentações - totalizando por grupo de contas de todas as colunas e também geral.
d) Geração do Relatório Livro da Tesouraria visando apresentação do conteúdo analítico das informações contendo, no mínimo, as seguintes características: identificação do dia da movimentação emitida, saldo de caixa até o dia anterior, seção de identificação das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias arrecadadas (no mínimo, apresentar as informações: descrição, histórico e valor - totalizando por tipo de receita: orçamentária e extra-orçamentária); seção de identificação da movimentação das entradas e retenções bancárias discriminando bancos, histórico, valor - separado por grupo de contas; seção de identificação da movimentação das despesas pagas orçamentárias e extra-orçamentárias (incluindo os cancelamentos/anulações), apresentando - no mínimo - as informações: fornecedor, número do empenho, tipo/número do meio de pagamento (cheque, ordem bancária, etc.) e o valor; seção contendo um resumo do dia demonstrando: 
- saldos de bancos e caixa do exercício anterior, os valores arrecadados no dia da movimentação emitida, o valor acumulado até o dia anterior e um totalizador desta coluna de receitas;
- valor das despesas pagas até o dia anterior, o valor das despesas pagas no dia da movimentação emitida, os saldos (de bancos, caixa, etc.) e um totalizador desta coluna de despesas.
O sistema deverá auxiliar o usuário no fechamento diário do Livro de Tesouraria apontando neste relatório o valor da diferença nas ocasiões de impossibilidade de fechamento.
A.45 - Auxiliar o usuário nas atividades de controle e acompanhamento de contratos (incluindo os aditivos, supressões, cancelamentos, etc.) empenhados possibilitando o registro e visualização das informações pertinentes (vigência, saldo residual, etc.)
A.46 - Possibilitar ao usuário a realização de consultas na execução orçamentária de exercício(s) encerrado(s).
A.47 - Possibilitar ao usuário a geração dos arquivos digitais para, no mínimo:
- Receita Federal (DIRF, etc.);
- Previdência Social (SEFIP referente às retenções de INSS realizadas para fornecedores autônomos).
A.48 - Disponibilizar ao usuário o Plano de Contas segundo o modelo PCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e atendendo as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentando os grupos de contas: Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), Controle Orçamentário, etc., possibilitando que o usuário realize manutenções e adequações no mesmo.
A.49 - Possibilitar ao usuário a realização automática de lançamentos e demais atividades pertinentes ao movimento financeiro, através de:
a) programas e demais módulos visando a automatização e integração dos dados provenientes dos lançamentos da movimentação da receita/duodécimo e da despesa diretamente nos sistemas pertinentes a movimentação financeira;
b) programas e demais módulos visando a automatização e integração dos dados provenientes dos lançamentos no sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento diretamente nos sistemas pertinentes a movimentação financeira/execução orçamentária (empenhamento, liquidação, pagamento, etc.);
c) programas e demais módulos visando a automatização e integração dos dados provenientes dos lançamentos nos sistemas de Compras e Licitações, e também de Almoxarifado diretamente nos sistemas pertinentes a movimentação financeira/execução orçamentária (empenhamento, liquidação, etc.).
A.50 - Possibilitar ao usuário a realização automática de lançamentos e demais atividades pertinentes ao movimento financeiro, através de programas e demais módulos visando a automatização e integração dos dados provenientes dos lançamentos nos sistemas de Patrimônio diretamente nos sistemas pertinentes a contabilização (baixas, entradas no patrimônio, etc.), permitindo - inclusive - a contabilização automática das variações financeiras e das mutações patrimoniais dependentes e independentes da execução orçamentária.
A.51 - Auxiliar o usuário nas atividades de contabilização através de:
a) programas verificadores de inconsistências nos lançamentos contábeis visando identificar problemas que impedem o atendimento às normas contábeis vigentes
b) implementação de cadastros de assuntos/históricos padrão para uso nos lançamentos contábeis, possibilitando inclusive, caso necessário, a complementação destes pelo usuário durante a realização dos lançamentos.
c) programas auxiliares que realizem a transferência dos saldos contábeis de balanço do exercício anterior para exercício que está sendo aberto (ano posterior, etc.)
A.52 - Realizar a geração (nos formatos exigidos) de todos os arquivos digitais necessários ao atendimento das normas vigentes (inclusive do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos estaduais, federais, etc.), inclusive:
- a geração de arquivos (no formato XML) para o sistema AUDESP com as movimentações contábeis e variações patrimoniais realizadas;
- os arquivos destinados ao atendimento do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI);
- os arquivos destinados às publicações pertinentes a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A.53 - Realizar a emissão (nos formatos exigidos e atualizados) de todos os relatórios e demonstrativos necessários ao atendimento das normas vigentes (inclusive do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos estaduais, federais, etc.), inclusive:
a) Balancete Contábil Sintético (codificação do plano de contas PCASP adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);
b) Balancete Contábil Analítico (codificação do plano de contas PCASP adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);
c) Diário Legal;
d) Razão Analítico;
e) Demonstrações Contábeis (Anexos de Balanço, em conformidade com as atualizações publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN);
f) Resumo Geral da Receita - Anexo 02;
g) Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10;
h) Demonstrativo Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica - Anexo 01;
i) Natureza da Despesa - Anexo 02;
j) Programa de Trabalho - Anexo 06;
k) Demonstrativo das Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07;
l) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09;
m) Análise das Despesas Corrente e de Capital em Percentuais;
n) Demonstrativo das Funções, Subfunções, Programas por Categoria Econômica;
o) Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexo 11;
p) Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada por Ação;
q) Comparativo Receita Orçada com Arrecadada Mensal e Acumulada;
r) Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Mensal e Acumulada;
s) Comparativo Despesa Autorizada com Realizada – Anexo 11 (Sintético e Analítico);
t) Anexos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO em conformidade com as atualizações publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN);
w) anexos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF em conformidade com as atualizações publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN);
B - Controle de Compras, Licitações e Contratos:
Os sistemas propostos deverão atender as necessidades da Câmara M. de Matão desde o cadastramento das requisições de compra (demandadas pelos funcionários), o intercâmbio de dados com outros sistemas licitados (almoxarifado, patrimônio, contabilidade, etc.) com o intuito de partilhar de uma mesma base de dados atualizada de fornecedores, dotações orçamentárias, nível do estoque de materiais, etc., a confecção de cotações, licitações, o recebimento das propostas através de arquivos digitais lidos/processados pelo sistema, a emissão de ordens de compra/fornecimento,   o controle de cotações, o controle de licitações, o controle de contratos, etc. até o envio dos dados necessários ao sistema AUDESP.
Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, emissão de relatórios, geração de arquivos digitais para intercâmbio de informações com órgãos governamentais, geração de arquivos digitais para intercâmbio de informações com fornecedores/licitantes, emissão de documentos e outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes sobre o referido assunto.
Para auxiliar os funcionários da Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
B.1 - Possibilitar ao usuário registrar textos (e seus layouts pré-definidos), através de associação de arquivos ou outra forma que atenda as necessidades, visando a utilização dos mesmos em relatórios ou documentos expedidos pelo sistema visando a emissão de documentos (atas, anexos, etc.) com os dados coletados de propostas (em formato digital) de fornecedores, bem como, valores e demais informações registradas no sistema.
B.2 - Possibilitar ao usuário - através da integração com outros sistemas licitados - o controle das informações dos fornecedores, inclusive:
- Administrar a emissão e atualização dos Certificados de Registro Cadastral, controlando a existência de documentos vencidos de cada um dos fornecedores e demais atividades pertinentes;
- Auxiliar o usuário na realização dos controles de penalidades aplicadas aos fornecedores visando, dentre outras necessidades: impedir a participação em processos licitatórios, gerir os prazos de vigência das penalidades aplicadas, etc;
- Possibilitar a confecção/emissão do atestado de capacidade técnica dos fornecedores;
- Administrar e controlar o que cada fornecedor é capacitado a fornecer (serviços, materiais, obras, etc.) e registrar para cada fornecedor uma ou mais áreas de atuação/fornecimento;
- Após a emissão da ordem de compra (fornecimento), auxiliar o usuário no controle do fornecimento dos materiais/serviços permitindo a visualização do que já foi entregue, datas de entrega, dos itens restantes, etc.
B.3 - Possibilitar ao usuário o registro, controle e emissão das Requisições de Compra de Materiais/Serviços, incluindo:
- a visualização do andamento da requisição (aprovada, reprovada, em processo licitatório, empenhada, aguardando fornecimento, concluída, etc.);
- o agrupamento e organização de duas ou mais requisições para a realização de licitação;
- a realização de cálculos e análises pertinentes às compras realizadas (analisando os limites legais, modalidades empregadas, objetos, etc.) visando orientar o usuário com informações sobre proximidade do teto da despesa no exercício, etc.
B.4 - Possibilitar ao usuário o registro e o controle dos processos licitatórios e de Dispensa de Licitação, incluindo:
- o cadastramento de comissões de Licitações, seus cargos e membros com período de mandato dos membros, etc.;
- o cadastramento de licitantes/fornecedores relativos à fase de credenciamento;
- o controle da aquisição de materiais e contratação de serviços ou obras, desde a requisição até a contratação em si, realizada através das modalidades da lei de licitações: concorrência pública,  tomada de preços, convite, pregão presencial (ou eletrônico) ou ainda, as dispensas previstas: compra direta, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, etc., seguindo todas as etapas até a homologação dos procedimentos, incluindo o empenhamento da despesa (através de integração entre os sistemas), a geração da Ordem de Compra/Serviços, o acompanhamento das entregas (total ou parcial), as liquidações (através de integração entre os sistemas), etc;
- o cadastramento das informações de todas as licitações com, no mínimo, os seguintes campos: Número do Processo Licitatório, Modalidade da Licitação, Número da Licitação, Tipo da Licitação, Assunto/Objeto,  Comissão de Licitação, Data e horário máximo para o Recebimento dos Envelopes, Data e horário de abertura dos envelopes, Pareceres da Licitação, Empresas Licitantes (com suas respectivas habilitações e inabilitações) e todas as informações pertinentes as fases do processo licitatório. Possibilitar ainda, que o cadastramento e a geração dos documentos pertinentes a licitação (atas, editais, quadros comparativos de preços e condições, etc.). Possuir também, mecanismos para registrar/documentar os processos de dispensa de licitação, o arquivamento das justificativas e demais documentos destinados ao cumprimento das normas estabelecidas;
- o cadastramento das propostas das empresas licitantes possibilitando ainda a ordenação/classificação automática das mesmas e demais mecanismos que o usuário necessite para a apuração da empresa licitante vencedora do certame.
- o cadastramento das empresas licitantes observando a aplicação e demais vantagens da Lei Complementar 123/2006 (microempresas) e alterações posteriores, para identificação e apuração das empresas beneficiadas;
- a realização/registro das atividades pertinentes à suspensão, revogação e anulação dos processos licitatórios e dos processos de inexigibilidade/dispensa de licitação;
- a integração com os sistemas de contabilidade para o empenhamento, liquidação, etc.;
- a geração/impressão das Ordens de Compra e Serviço para as empresas vencedoras da licitação após a autorização advinda do empenhamento da despesa, bem como, dos aditamentos/supressões que porventura possam ocorrer;
- a geração e o acompanhamento de Ordens de Compra e Serviço com entregas parceladas, com cronograma de entregas e controle de saldos, etc.;
- o controle por item das Ordens de Compra e Serviço com registro das entregas, dos aditivos, das correções/alterações de preços, saldos, etc.;
- a integração com os sistemas de almoxarifado (e demais sistemas pertinentes) visando a emissão dos documentos de recebimento de materiais/serviços após a entrega dos mesmos.
B.5 - Auxiliar o usuário no registro e no desenvolvimento das atividades dos procedimentos licitatórios da modalidade Pregão Presencial visando, no mínimo:
- o cadastramento da comissão do pregão com: pregoeiro, demais membros, etc.;
- o cadastramento dos itens, lotes, etc. do pregão;
- disponibilizar ferramenta (aplicativo, etc.) para o usuário cadastrar os itens do pregão e disponibilizar para as empresas licitantes cadastrarem os respectivos preços/propostas salvando o arquivo resultante em mídia que será entregue nos envelopes da licitação. O arquivo de cada empresa licitante será importado posteriormente pelo sistema de pregão presencial, realizando automaticamente o cadastramento dos preços das propostas das empresas licitantes. O sistema deverá a partir desta fase auxiliar o usuário (em conformidade com a legislação vigente) na classificação das propostas, na elegibilidade dos licitantes que poderão participar da fase dos lances, etc.
- o cadastramento/parametrização das regras de funcionamento do pregão, a saber: se apuração será em valores monetários ou percentuais, diferença mínima aceita entre os lances, critério de preços empregado (menor preço, maior desconto, etc.); 
- o cadastramento das empresas licitantes, buscando automaticamente as informações no cadastro de fornecedores do(s) sistema(s) das empresas que estão cadastradas e permitindo ao usuário cadastrar as licitantes que não constam do cadastro de fornecedores da Câmara - devendo ainda, contemplar a diferenciação entre micro empresas, empresa de pequeno porte, cooperativas, etc. para utilização nos benefícios legais a serem concedidos no momento da sessão de lances, etc.
- a importação (ou digitação) dos preços das propostas das empresas licitante para cada item, com a devida desclassificação da proposta da empresa licitante que não apresentou valor ou apresentou proposta prejudicada pelas regras do edital (liberando os campos para o pregoeiro registrar corretamente os fatos/motivos da desclassificação);
- o auxílio através de telas para registros e visualização das informações pertinentes a fase de apresentação de lances, possibilitando a seleção pelo usuário das propostas que participarão dos lances de cada um dos itens. Apresentando, automaticamente para a etapa de lances, a proposta de menor preço e as propostas com preços até 10% superiores ao menor preço apresentado inicialmente, classificadas em ordem decrescente, permitindo ainda, nos casos da inexistência de propostas até 10% superiores ao valor da menor proposta, a seleção pelo Pregoeiro / Equipe de Apoio das propostas  subseqüentes de menor valor;
- o auxílio ao usuário no encerramento dos itens do pregão em que inexistirem propostas válidas e o registro dos referidos itens para "Item fracassado" ou outro termo cabível.
- o auxílio às empresas participantes do pregão apresentando uma tela (que será projetada em datashow) do sistema que contemple, no mínimo: o número da rodada atual de lances, os nomes das empresas licitantes em disputa de lances, os valores dos lances, etc.;
- o auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) do pregão apresentando uma tela do sistema que contemple, no mínimo: os valores de propostas iniciais, o campo para a inserção do próximo lance de Licitante, o menor preço da rodada de lances, o valor limite do lance a ser formulado conforme parametrização de diferença entre lances, as informações das declinações exercidas pelos licitantes durante a presente rodada de lances, a opção para  designar o item como "item suspenso", a situação atual do Pregão, a situação atual do Item, opção para designar o item como "item fracassado", campo(s) para registro de ocorrências durante os procedimentos de lances, opção para encerramento do item e opção para apagar procedimentos que apresentem vícios e que necessitam ser refeitos;
- o auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) do pregão após o encerramento da fase de lances na aplicação da Lei Complementar 123/2006 (e alterações posteriores) apresentando na tela todos os licitantes que se enquadram no direito de preferência da referida lei complementar, em ordem de classificação de lances/ofertas, apresentando opção para exercer/abdicar o direito previsto em lei, e apresentando tela para negociação com a empresa licitante que exerceu o direito de preferência ou com a empresa licitante de menor preço apresentado nos lances visando as atividades do pregoeiro nas tentativas de redução maior do preço, possibilitando o registro do preço final negociado. 
- o auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) do pregão, após a fase de negociação, nas ocorrências de inabilitação da empresa licitante vencedora do item. O sistema deverá apresentar os dados da última empresa licitante que declinou da proposição de ofertas de lances, para proceder à negociação. Retomando os procedimentos de negociação e aceitabilidade dos preços e análise de habilitação;
- o auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) do pregão, após a fase de negociação, nas ocorrências de inabilitação de todas as empresas licitantes que realizaram lances. Nestes casos, o sistema deverá possibilitar a ativação de propostas para os licitantes que não foram selecionados para a etapa de lances inicial e que não foram desclassificados por descumprimento ao edital ou outro motivo, habilitando a fase de negociação e demais fases subseqüentes para a empresa licitante selecionada.
- o auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) do pregão após o encerramento da fase de negociação do item, na atualização da situação atual do item para: "Item Encerrado" ou outro termo cabível quando ocorrer a aceitabilidade do preço na fase de negociação; "Item Revogado", ou "Item Anulado" ou ainda "Item Fracassado" nas ocorrências de desclassificação ou inabilitação de todas as empresas licitantes; e "Item Deserto" nas ocorrências em que inexistirem empresas licitantes concorrendo neste item.
- o auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) do pregão na confecção/geração/edição/impressão da ata da sessão pública do pregão (habilitação, rodada de lances, etc.) preenchendo automaticamente o modelo (previamente cadastrado pelo usuário) com todos os registros do sistema pertinentes a sessão ocorrida, inclusive os valores das rodadas de lances, valor final negociado de cada item, habilitações, adjudicações, encerramento, etc., permitindo ainda, o usuário realizar as alterações que forem necessárias.
- auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) do pregão no registro do encerramento do pregão no sistema após o resultado final da sessão pública, com opções como: "Pregão Concluído", "Pregão Concluído Com Recurso", "Pregão Suspenso", "Pregão a Revogar", "Pregão Fracassado", "Pregão Deserto", etc.
- auxílio ao usuário (pregoeiro ou membro da equipe de apoio) na retomada pregão, e no registro e das atividades pertinentes, para fins de negociação e análise de habilitação com as empresas licitantes subseqüentes nos casos em que não ocorrer a adjudicação ou  contratação com o primeiro colocado na disputa da sessão pública, permitindo o registro das fases necessárias, ocorrências e a nova emissão da Ata. 
B.6 - Auxiliar o usuário no registro e no desenvolvimento das atividades dos procedimentos de Cotação de Preços visando, no mínimo:
- o cadastramento dos itens, lotes, etc. da cotação de preços, bem como informações pertinentes às datas, número da cotação, etc.;
- disponibilizar ferramenta (aplicativo, etc.) para o usuário cadastrar os itens da cotação de preços e disponibilizar para as empresas participantes da cotação cadastrarem os respectivos preços/propostas salvando o arquivo resultante em mídia que será entregue nos envelopes da cotação. Os dados deste arquivo resultante serão importados pelo sistema que automaticamente classificará os vencedores de cada item cotado.
OBSERVAÇÃO: A ferramenta (aplicativo, etc) para geração de arquivo digital da proposta da cotação poderá ser substituída pelo fornecimento de sistema que disponibilize as cotações da Câmara M. de Matão pela Internet (via WEB) com todos os recursos de segurança e sigilo necessários para que o usuário da Câmara M. de Matão cadastre as cotações, seus itens, etc. e as empresas participantes da cotação cadastrem as propostas com os preços de cada item cotado, etc. Os dados de cada proposta cadastrada via WEB pelas empresas participantes da cotação serão importados pelo sistema que automaticamente classificará os vencedores de cada item cotado.
- possibilitar ao usuário - nos casos em que não optar por utilizar os recursos de importação dos dados das cotações disponibilizadas via web ou por ferramenta/aplicativo específico - a digitação no sistema das propostas enviadas pelas empresas com os preços de cada item cotado;
- após a fase de importação das propostas cadastradas pelas empresas licitantes (via WEB ou aplicativo/ferramenta específica), o sistema deverá realizar os processamentos necessários e gerar um quadro demonstrativo/comparativo para auxiliar o usuário no julgamento de cada item com informações de menor preço do item, média de preços do item, maior preço do item e apontar ainda qual foi a empresa que apresentou o menor preço para cada um dos itens cotados.
- após a fase de apuração das empresas vencedoras de cada item, o sistema deverá auxiliar o usuário na emissão das ordens de compra/serviços com base nos valores apurados.
B.7 Auxiliar o usuário no registro e no desenvolvimento das atividades de gestão de contratos visando, no mínimo:
- o cadastramento dos contratos e suas informações, como: Ano do Contrato, Número do Contrato, Fornecedor do Contrato, Data de Início do Contrato, Data de Término do Contrato, Objeto do Contrato, dados da licitação (ou processo de dispensa/inexigibilidade de licitação) e demais informações requeridas pela legislação vigente  e pelo sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- permitir que o usuário importe (ou associe) os dados de fornecedores, ordens de compra/serviço, licitações (ou dispensa/inexigibilidade), etc. durante o cadastramento do contrato que for resultante de procedimentos de aquisições ou licitações realizadas no sistema;
- permitir que o usuário realize o cadastramento das datas, justificativas/motivos, etc. das rescisões dos contratos;
- permitir que o usuário realize o cadastramento das ocorrências do contrato, como: aditamentos, reajustes, revisões, etc. e as informações pertinentes (percentual aditado, etc.);
- possibilitar o registro das paralisações ocorridas no contrato e o controle do prazo de vigência após as alterações ocorridas;
- possibilitar o cadastramento e o controle das penalidades aplicadas ao contratado, exigências feitas ao mesmo, etc.;
- possuir mecanismo visando o cadastramento e o controle das medições durante a execução do contrato, possibilitando ao usuário visualizar a situação do contrato apurada após cada medição cadastrada, apurando o percentual das etapas concluídas e possibilitando a emissão de relatórios específicos de acompanhamento;
- possibilitar ao usuário a impressão (em papel ou arquivo) de relatórios pertinentes à:
a) Gerenciamento dos contratos cadastrados, possibilitando visualizar os contratos vencidos, contratos a vencer, os contratos anulados, os contratos prorrogados, etc.
b) Informações analíticas dos contratos cadastrados
- possibilitar a utilização de filtros de consulta para seleção de registros a serem impressos nos relatórios dos contratos cadastrados.
C - Controle de Almoxarifado:
Os sistemas propostos deverão atender as necessidades da Câmara M. de Matão desde o cadastramento dos itens controlados pelo almoxarifado, dos solicitantes de materiais/serviços, dos centros de custos, das requisições de fornecimento de materiais disponíveis no almoxarifado, a realização do controle dos materiais perecíveis, a apuração do custo médio, a emissão de balancetes (e a integração com a contabilidade, etc.), o controle de quantidades dos materiais disponíveis no almoxarifado até a realização de inventários e demais atividades pertinentes.
Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, emissão de relatórios, geração de arquivos digitais para intercâmbio de informações, emissão de documentos e outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes e melhores práticas sobre o referido assunto.
Para auxiliar os funcionários da Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
C.1 - Possibilitar ao usuário realizar o cadastro/registro: 
- de todos os itens controlados pelo almoxarifado incluindo, no mínimo, os campos para identificação de: código do item, descrição do item, flag para material perecível, etc.
- de todos os solicitantes de materiais/serviços incluindo, no mínimo, os campos para identificação de: código do solicitante, nome do solicitante, setor, etc.
- de todos os centros de custos da Câmara M. de Matão incluindo, no mínimo, os campos para identificação de: código do centro de custo, descrição/nome do centro de custo, etc.
- de todas as requisições de fornecimento de materiais incluindo, no mínimo, os campos para identificação de: código da requisição, data da requisição, código/nome do requisitante, código/nome do centro de custos, código/descrição dos itens da solicitação, etc.
- de todos tipos de movimentações possíveis de realização no almoxarifado, visando a perfeita identificação/entendimento nos relatórios de movimentação de material (ficha kardex);
- de todas as movimentações (entradas, saídas, etc.) de materiais no almoxarifado e seus respectivos valores, com todos os dados necessários para a realização dos cálculos e apurações destinadas aos balancetes mensais; 
- de todos os documentos pertinentes as movimentações ocorridas no almoxarifado. Por exemplo: Notas Fiscais (entrada de materiais), Requisições de Fornecimento de Material, Documento de Recebimento de Materiais/Serviços (entregues pelo fornecedor), Documentos de Devolução de Materiais, Inventários, etc.
C.2 - Possibilitar ao usuário realizar o cadastro e o controle de materiais perecíveis, bem como: 
- o registro do lote, data de fabricação, data de validade, quantidades do lote, etc.;
- realizar a emissão de relatórios que possibilitem ao usuário visualizar os materiais perecíveis cujo vencimento está dentro do período de tempo determinado pelo usuário;
- apontar para o usuário os lotes com vencimento mais próximo para utilização no atendimento das requisições de materiais/serviços;
- possibilitar o registro das saídas de material perecível por motivo de problemas ocorridos (data de validade ultrapassada, etc.)
C.3 - Possibilitar ao usuário realizar a movimentação de materiais provendo recursos como:
- geração automática do controle físico e financeiro dos materiais informando a posição das quantidades disponíveis para cada material do almoxarifado;
- utilização de centros de custo no tratamento das requisições de materiais e no fornecimento dos mesmos permitindo a apropriação de consumo por centros de custo com base nas movimentações registradas;
- cadastramento de notas fiscais durante o recebimento do material - entregue pelo fornecedor,  no almoxarifado, gerando o documento de recebimento de material pertinente e o processamento de integração entre sistemas necessário para apontar a liquidação no sistema de contabilidade/financeiro para a tesouraria realizar o respectivo pagamento. Nos casos de ocorrências anormais, o sistema deverá possibilitar o estorno de notas fiscais (com a realização de checagens e atendidas as validações pertinentes) e automaticamente realizar o estorno da liquidação realizada anteriormente.
- utilização do preço médio ponderado para os cálculos pertinentes às saídas de material;
- utilização de procedimentos informatizados de controle de movimentação de materiais (entrada, saída, etc.) com o registro e a impressão dos respectivos documentos para arquivamento.
C.4 - Possibilitar ao usuário realizar o tratamento das requisições de material provendo recursos como:
- geração informatizada das requisições com numeração automática conforme a parametrização escolhida pelo usuário durante a implantação do sistema;
- registro das requisições atendidas parcialmente e os controles necessários ao usuário até a conclusão do atendimento pleno dos materiais solicitados;
- registro com o pertinente trâmite para que as requisições obtenham aprovação superior antes do seu fornecimento;
- registros dos cancelamentos de requisições (antes de serem atendidas);
- registro e impressão de Documento de Entrega de Material, acusando os lotes entregues quando se tratar de material perecível;
- registros dos estornos de requisições com o pertinente retorno do material no almoxarifado e atualização dos saldos das quantidades de material disponível.
C.5 - Possibilitar ao usuário realizar a impressão de relatórios, através da utilização de filtros de consulta, disponibilizando - no mínimo, os relatórios contendo:
- os materiais cadastrados no sistema;
- os materiais disponíveis para consumo;
- os materiais perecíveis disponíveis para consumo e prazo de validade dos respectivos lotes;
- etiquetas para fixação nas prateleiras do almoxarifado;
- as requisições de material cadastradas;
- as requisições de material que foram atendidas (total, parcial, etc.);
- as requisições de material que não foram atendidas;
- os centros de custo cadastrados;
- os solicitantes cadastrados;
- balancetes mensais do almoxarifado;
C.6 - Auxiliar o usuário na projeção de previsões de consumo e necessidades de reposição de materiais, possibilitando:
- através dos registros de movimentação/saídas do almoxarifado calcular o ponto de reposição de cada material. Possibilitando ainda a impressão do relatório de materiais que atingiram o ponto de reposição no estoque/almoxarifado;
- o cálculo relativos à curva ABC, ponto de reposição e o consumo médio para cada item de material;
- a análise de demanda reprimida após a apuração dos materiais/quantidades solicitados, fornecidos e as quantidades não atendidas;
- a geração de relatório com a previsão de consumo futuro visando orientar o setor de compras, analisando quantidades em estoque, quantidades pendentes de fornecimento, etc.
C.7 - Possibilitar e auxiliar o usuário na realização de inventários, com recursos para:
- cadastramento das informações do inventário contendo dados como: funcionário responsável pelo inventário, a(s) data(s) do inventário, os itens/materiais constantes do inventário, etc.
- realização da digitação do valor de preço médio para materiais que são localizados no almoxarifado durante o inventário e não constavam no sistema com quantidades em estoque, bem como, para aqueles materiais que estão sem valor pré-definido;
- realização de bloqueios no sistema de almoxarifado para impedir o cadastramento de entradas e saídas durante os períodos de inventário;
- impressão da(s) ficha(a) de Contagem;
- inserção dos dados provenientes/apurados das contagens;
- visualização e emissão de consistência do inventário (resultado apurado com a contagem);
- a efetivação dos ajustes de inventário e seu respectivo encerramento;
- a consulta/impressão do resultado do Inventário;
- geração/impressão do resumo do inventário.
D - Controle de Patrimônio:
Os sistemas propostos deverão atender as necessidades de controle patrimonial de bens (móveis, imóveis, acervos, etc.) da Câmara M. de Matão desde a saída do item do almoxarifado, sua incorporação patrimonial com o devido cadastramento do bem, registro das manutenções e melhorias realizadas, movimentação pelos setores da Casa Legislativa, seu ciclo de utilidade,  suas avaliações/reavaliações, sua depreciação e demais etapas/controles inclusive as etapas em que o bem tornar-se inservível e receber a baixa patrimonial, realizando a emissão de balancetes (e a integração com a contabilidade, etc.) e de todos os demais relatórios e atividades pertinentes.
Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, emissão de relatórios, geração de arquivos digitais para intercâmbio de informações, emissão de documentos e outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes e melhores práticas sobre o referido assunto.
Para auxiliar os funcionários da Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
D.1 - Possibilitar ao usuário realizar o cadastro/registro: 
- de todos os itens controlados pelo patrimônio incluindo, no mínimo, os campos para: natureza do bem (móvel, imóvel, etc.), número de patrimônio do bem, descrição, número de série (quando for pertinente), informações da aquisição do bem (nota fiscal, data, etc.), valor de aquisição, informações da incorporação do bem (data, etc.), estado de conservação, responsável pelo bem, informações do controle de vida útil do bem, informações sobre manutenções ocorridas, informações sobre depreciações ocorridas, saldo acumulado de depreciação, valor atual (líquido) do bem, observações, etc. Possibilitando, também, a inclusão de fotos e quaisquer tipos de arquivos pertinentes aos bens controlados. Deverá ainda, possuir recursos para tratamento e controle específico de bens imóveis, armazenando as informações sobre endereço, informações do registro em cartório, medidas, área construída, responsável pelo bem, valor de aquisição, reavaliações, depreciações, saldo acumulado de depreciação, valor atual do bem, etc.
- das informações de prazo de garantia dos bens, possibilitando o controle do usuário sobre o vencimento dos prazos de garantia: do fabricante, da empresa que realizou serviços de manutenção, etc.
- de todas as cessões de bens patrimoniais realizando o referido controle dos mesmos.
D.2 - Possibilitar ao usuário:
-  a realização de pesquisas, em todos os cadastros do sistema, através de filtros, com a utilização de strings que permitam a recuperação dos registros contendo a string digitada em qualquer parte do campo pesquisado;
- o controle do ciclo de vida do bem, desde sua aquisição, incorporação, reavaliações,  depreciações e baixa;
- realizar o controle dos bens usando a mesma classificação do grupo de bens contábil e classe patrimonial, visando integração e a contabilização de valores em outros sistemas (contabilidade, etc.);
- registrar e emitir a declaração de bens inservíveis dos bens patrimoniais cadastrados visando o desfazimento dos mesmos e utilização em processos de baixa, leilões/doações, etc. 
- registrar todas as transferências ocorridas com o bem pelas unidades administrativas da Câmara, incluindo o estado de conservação do bem ao ser transferido, e possibilitar ao usuário (a qualquer tempo) consultar o histórico das movimentações ocorridas,
- realizar a incorporação de bens móveis através da integração com as movimentações de entrada/saída do almoxarifado, fazendo com que o bem seja incorporado no momento da sua destinação ao uso, e realizando automaticamente os processamentos/lançamentos pertinentes a saída do almoxarifado - bem como, realizar automaticamente os lançamentos pertinentes nos sistemas de contabilidade visando os registros pertinentes de almoxarifado e patrimônio.
D.3 - Cadastrar e controlar as manutenções e incorporações ao patrimônio, possibilitando:
- o registro e o controle do histórico de manutenções ocorridas no patrimônio, com os apontamentos pertinentes nos casos em que a manutenção realizada é financeiramente significativa, gerando (por integração) o lançamento do respectivo evento contábil para variação patrimonial, armazenando os valores gastos e seus prazos de garantia;
- o controle das incorporações de forma integrada ao sistema de compras apurando a quantidade/valores incorporados de acordo com a Nota Fiscal ou documento pertinente;
- a impressão de relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens, por períodos definidos pelo usuário (mensal, anual, etc.), visando acurar a gestão patrimonial promovida pelos funcionários;
- a impressão de relatório das incorporações ocorridas nos bens.
D.4 - Cadastrar e controlar a vida útil dos bens cadastrados, possibilitando:
- o registro da vida útil e a avaliação do bem através de informações pertinentes o valor atual, valor após reavaliações, etc.
- a realização de baixas patrimoniais nos bens inservíveis, registrando os documentos pertinentes a baixa e ao respectivo processo;
- a realização de baixa por alienação com a venda do bem, permitindo o registro do valor obtido na venda do bem e os cálculos destinados a obtenção de ganho ou perda na operação de desfazimento do bem;
- a realização de consultas aos itens baixados com a utilização de filtros que permitam recuperar registros: pelo período definido pelo usuário, por unidade administrativa do bem, etc., com a impressão dos dados obtidos (pela consulta) na forma relatórios ou ainda a exportação dos dados para outros formatos (XLS, TXT, etc.).
D.5 - Realização de inventários dos bens cadastrados, possibilitando:
- a exportação dos dados cadastrados dos bens móveis para coletor de dados visando dinamizar as operações de checagem/localização dos bens através da utilização do referido equipamento;
- apurar (com base nas localizações dos bens obtidas pelo inventário) divergências entre a localização real do bem e as informações registradas no sistema visando as operações de acertos e o cadastramento correto do bem.
- a impressão de etiquetas de identificação (com código de barras) contendo o número do patrimônio (chapa) visando promover rapidez na execução do inventário de bens móveis com a utilização de equipamentos destinados a coleta de dados (coletor de dados);
- a impressão de relatório para inventário de bens agrupando os itens por unidade administrativa;
- a impressão de relatório(s) pertinente(s) ao inventário realizado discriminando:
a) os bens localizados e em conformidade com o setor a que pertencem;
b) os bens localizados e em inconformidade com o setor a que pertencem;
c) os bens que não foram localizados.
- o registro e a impressão do Termo de Responsabilidade, por pessoa ou por sala/setor dos bens patrimoniais;
D.6 - Realização das atividades de depreciação dos bens cadastrados, possibilitando:
- a realização do controle mensal do bem demonstrando o valor anterior do bem, o valor de baixa, reavaliação (quando ocorrer), depreciação, valor líquido de baixa e valor atual do bem, emitindo os relatórios pertinentes;
- a realização de forma integrada com os sistemas de contabilidade, etc. visando a atualização da contabilidade com os lançamentos correspondentes às ocorrências/lançamentos realizados no sistema de patrimônio;
- a informação no registro da depreciação a vinculação ao centro de custo de utilização do bem para fins de mensuração de custos das unidades administrativas;
- a realização da classificação dos cálculos de depreciação, exaustão ou amortização em conformidade com o grupo e classe de bem patrimonial
D.7 - Impressão dos relatórios de bens móveis possibilitando agrupamento/filtragem, no mínimo, por:
- tipo de aquisição,
- codificação de material,
- valores de aquisição dentro de um range específico,
- data de aquisição dentro de um range específico,
- data de incorporação dentro de um range específico.
D.8 - Possibilitar, caso necessário:
- o estorno de operações que envolvam os lançamentos e movimentações nos bens, quando cabível;
- a reclassificação de bens de um grupo de bens e classe patrimonial para outra, promovendo a movimentação (lançamentos, etc.) de incorporação e baixa financeira,  e também, os lançamentos (e demais atividades necessárias) de integração com os eventos da contabilidade
E - Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento;
Os sistemas propostos deverão atender as necessidades de gestão e controle de Recursos Humanos, bem como a elaboração da Folha de Pagamento da Câmara M. de Matão desde o cadastramento dos funcionários/vereadores, dependentes, vencimentos, adicionais, descontos, convênios, controle dos períodos aquisitivos/gozo de férias (com armazenamento de históricos, etc.), controle de faltas/licenças (com armazenamento de históricos, etc.), controle de atos e documentos pertinentes aos funcionários/vereadores (portarias, atos, etc.), controle de cargos (ocupação dos mesmos, lotação, vagos, preenchidos), realização dos cálculos e demais documentos das folhas de pagamento (mensal, adiantamento salarial, férias, 13º salário, adiantamento do 13º salário, complementar, etc.) de funcionários/vereadores com todos os lançamentos pertinentes e a execução de todos os procedimentos e de todas as guias/relatórios/arquivos exigidos pela legislação vigente até o desligamento do funcionário com todos os procedimentos cabíveis. Deverá também, realizar todo o cadastramento e demais atividades necessárias para atender as determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive o sistema AUDESP.

Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, emissão de relatórios, geração de arquivos digitais para intercâmbio de informações, emissão de documentos e outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes e melhores práticas sobre o referido assunto.
Para auxiliar os funcionários da Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
E.1 - Possibilitar ao usuário inserir informações e mantê-las atualizadas, no mínimo, dos seguintes cadastros/registros: 
- de todas as informações necessárias ao controle de funcionários/vereadores incluindo, no mínimo, os campos para: número da matrícula, nome, sexo, data de nascimento, estado civil, filiação,  nacionalidade (país de nascimento), cidade de nascimento (naturalidade), número do CPF, número do RG, órgão expedidor do RG, data de expedição do RG, número da CTPS (carteira de trabalho), série da CTPS (carteira de trabalho), número do PIS, número da CNH (carteira de habilitação), escolaridade (grau de instrução), endereço, foto/imagem do funcionário (crachás, etc.);
- de todas as informações necessárias ao controle dos dependentes dos funcionários/vereadores incluindo, no mínimo, os campos para registrar o nome e a data de nascimento - visando as atividades de controle/processamento para os lançamentos pertinentes a imposto de renda, salário família, etc., efetuando automaticamente a pertinente baixa em conformidade com os limites e condições previstas na legislação em vigor;
- de todas as informações necessárias ao controle/processamento das pensões judiciais com, no mínimo, os seguintes campos: pensionista (nome), número do CPF, data da inclusão (início do recebimento da pensão), banco/agência/número da conta a depositar a pensão, informações para a realização do cálculo de apuração da pensão (valor % sobre os vencimentos, valor fixo para descontar, valor de salário mínimo, etc.);
- de todas as informações necessárias ao controle das informações pertinentes ao currículo dos funcionários/vereadores, possibilitando (no mínimo) o registro: da escolaridade (grau de instrução), especialidade (administração, direito, tecnologia da informação, etc.), cursos/treinamentos recebidos, atividades desenvolvidas, etc.
- de todos os tipos de lançamentos, controles, cálculos, rotinas, procedures e demais elementos destinados ao processamento pleno das folhas de pagamento sob, no mínimo, os seguintes tipos de folha/regimes jurídicos: CLT, Estatutário, Inativos (funcionários estatutários aposentados), Pensionistas (que recebem pensão pertinente a funcionários inativos), Vereadores, etc.
- de toda a estrutura administrativa (organograma) de cada exercício, preservando historicamente as informações de lotação, etc. para consultas posteriores, etc.
- de todos os cargos utilizados nas folhas de pagamento e existentes na Casa Legislativa (presidente, vereador, cargos de inativos, cargos efetivos, cargos em comissão, etc.), visando também o pleno atendimento do sistema AUDESP, contendo (no mínimo) os campos: nome do cargo, natureza, número do CBO, escolaridade mínima exigida, salário/ referência, quantidade de cargos, atribuições, etc., possibilitando a inclusão (e a preservação histórica) das alterações promovidas, registrando a data, motivos/assuntos, quantidades acrescidas, quantidades diminuídas, etc. Possibilitar ainda, a emissão de todos os relatórios necessários para informar para cada cargo, as quantidades de vagas: total por cargo, ocupadas, vagas/não ocupadas.
- de todos os salários-base (referências) possibilitando o registro  da identificação (descrição/nome), o valor atual e os valores anteriores de cada um.
- de todos os cargos que o funcionário ocupou na Casa Legislativa, recuperando informações como: nome do cargo, regime jurídico, salário, carga horária, horário de trabalho, data de admissão, data da nomeação, data da posse, data da exoneração, etc.
- das alterações promovidas nas informações constantes dos registros/cadastros de cada vereador/funcionário, registrando (no mínimo) as informações da data da alteração e o assunto/descrição da alteração realizada. O histórico de alterações deverá possibilitar, no mínimo, a recuperação de registros sobre alterações nas informações pertinentes a: salário/referência, informações bancárias, cargo, lotação e regime jurídico.
E.2 - Auxiliar o usuário na inserção e manutenção das informações com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
- checagem de dígito verificador durante a digitação do número do CPF, do PIS, etc. para evitar erros de digitação;
- facilitar o cadastramento de funcionário/vereador que tenha exercido algum cargo na Casa Legislativa anteriormente, aproveitando os dados já registrados, permitindo a atualização dos que forem necessários e possibilitando o controle histórico das informações do vereador/funcionário.
- possibilidade da realização de reajustes salarial (referências) de todos os salários-base (referências) ou somente de algumas - conforme alterações ocorridas na legislação pertinente.
- possibilitar o pleno controle das informações pertinentes aos funcionários efetivos nomeados para cargos comissionados - antes, durante e após o exercício das funções gratificadas/cargos em comissão.
- possibilitar a recuperação de informações (em tela, relatórios impressos, arquivos PDF, XLS, etc.) dos cadastros pertinentes a vereadores, funcionários efetivos, funcionários efetivos ocupando função gratificada/cargo em comissão e funcionários comissionados agrupando as informações pelo tipo de vinculo com a Casa Legislativa.
- possibilitar a busca de registros de vereadores/funcionários através de diversas formas, inclusive: pelo número do RG, pelo número do CPF, por string que esteja contida em parte do nome do vereador/funcionário, etc.
- possibilitar que o(s) usuário(s) registrem os lançamentos de ocorrência contínua - para cada um dos vereadores/funcionários - de forma que o sistema de folha de pagamento automaticamente realize a inserção destes eventos/lançamentos mensalmente para o processamento dos cálculos. Por exemplo: Salário-base/referência, adicional por tempo de serviço, adicional de nível técnico/superior, sexta-parte, desconto do INSS, pensão judicial, etc. Deverá ainda, possibilitar recuperar informações históricas pertinentes - individualmente por evento e funcionário - a cada um destes lançamentos, contendo os campos pertinentes como: código do evento/verba, data da concessão, data do vencimento, data do último reajuste, históricos dos valores (monetários/percentuais), etc.
- possibilitar que o(s) usuário(s) registrem os lançamentos (vencimentos, descontos, etc.) de ocorrência periódica - para cada um dos vereadores/funcionários - de forma que o sistema de folha de pagamento automaticamente realize a inserção destes eventos/lançamentos mensalmente para o processamento dos cálculos até a data de vencimento dos mesmos, ou seja, até a data em que não exista mais motivo para a realização daquele lançamento específico. Por exemplo: empréstimos consignados, descontos judiciais com prazo/número de parcelas pré-determinado, etc. O sistema deverá controlar automaticamente os descontos efetivamente realizados, os saldos restantes e os descontos ainda por realizar, efetuando automaticamente os lançamentos até o término do prazo especificado ou do saldo restante. Deverá ainda, possibilitar recuperar informações históricas pertinentes - individualmente por evento e funcionário - a cada um destes lançamentos, contendo os campos pertinentes como: código do evento/verba, data do início, data do vencimento, data de cada lançamento efetuado em folha, históricos dos valores (monetários/percentuais), etc.
- possibilitar que o(s) usuário(s) realizem o cadastramento de eventos "em lote" (para vários funcionários ao mesmo tempo) para lançamentos de ocorrência contínua, lançamentos de ocorrência periódica (abonos, etc.), vale-alimentação/tíquete-alimentação, prêmio-assiduidade, etc. visando o seu processamento na folha de pagamento.
- possibilitar o controle de estágios probatórios dos funcionários com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) cadastramento dos períodos/avaliações dos estágios probatórios com possibilidade de validar dados como: regime jurídico, cargos, grupos ocupacionais, categorias funcionais, critérios avaliados para cada cargo, fases para cada cargo, período de avaliação de cada fase de cada cargo, etc;
b) efetuar automaticamente o processamento das informações registradas (faltas, licenças, advertências, etc.) e os lançamentos pertinentes em cada fase de estágio probatório de cada funcionário em avaliação conforme os parâmetros anteriormente definidos - possibilitando a recuperação/emissão de relatórios contendo informações como: matrícula do funcionário, número/descrição da fase avaliatória, data do início, data do término, etc;
c) possibilitar a realização de alterações/controle de avaliações do estágio e a recuperação histórica de informações sobre: matrícula do funcionário, data de início do estágio, data de término do estágio, tempo de estágio, nota final(resultado da avaliação), data, informações adicionais registradas, etc.
E.3 - Auxiliar o usuário no controle das informações pertinentes às férias dos funcionários, automatizando o máximo de operações possíveis com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
- controlar cada período aquisitivo de férias de cada um dos funcionários e os respectivos períodos de gozo, desde a sua admissão até o desligamento da empresa, emitindo todos os relatórios de férias (vencidas, a vencer o 2º período aquisitivo sem que o funcionário tenha gozado o 1º período aquisitivo, vencidas em dobro, etc.) necessárias para auxiliar o usuário (recursos humanos) na organização dos pagamentos/gozo de férias antes de vencer o segundo período aquisitivo e ter que pagar férias em dobro e demais obrigações pertinentes;
- quando for permitido pela legislação, possibilitar que o usuário (recursos humanos) registre períodos de gozo distintos (com número de dias gozados, data inicial do gozo, data do término do gozo, etc.) para um período aquisitivo específico do funcionário - disponibilizando automaticamente o saldo restante dos dias a gozar e auxiliando o usuário (recursos humanos) a programar o(s) próximo(s) período(s) de gozo referente ao período aquisitivo mencionado, com vistas a não ultrapassar o prazo máximo de gozo e incorrer no pagamento de férias em dobro ou indenizações pertinentes;
- possibilitar, para um período aquisitivo especifico (para um mesmo período aquisitivo), o registro dos dias de férias em pecúnia (10 dias comprados pela Câmara, etc.) e dos dias de gozo, controlando - caso seja necessário - o saldo restante dos dias de gozo com vistas a não ultrapassar o prazo máximo de gozo e incorrer no pagamento de férias em dobro ou indenizações pertinentes;
- identificar e calcular automaticamente o pagamento de "1/3 de férias" integral ou proporcional em conformidade com as ocorrências no período aquisitivo e a legislação pertinente;
- realizar automaticamente o controle e o cálculo da quantidade dos dias de férias a gozar de cada período aquisitivo em conformidade com a legislação vigente e com as faltas (e outras penalidades pertinentes) registradas de cada um dos funcionários;
- caso seja necessário, possibilitar o lançamento dos eventos (verbas) e o pagamento do "Adiantamento do 13º Salário" quando o funcionário estiver entrando em gozo de férias;
- realizar a geração do "Aviso de Férias" no formato adequado (em conformidade com a legislação e melhores práticas vigentes), com todos os cálculos e informações pertinentes, permitindo ainda a sua impressão em papel e arquivo (no mínimo PDF);
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) realizar o lançamento simultâneo de um mesmo período de gozo para diversos funcionários conforme seleção prévia realizada pela usuário, facilitando e agilizando as atividades destinadas ao atendimento do gozo de férias de diversos funcionários em um mesmo período.
- quando um funcionário em gozo de férias for chamado pela administração para interromper o gozo das férias visando o atendimento de alguma necessidade da Casa Legislativa, possibilitar ao usuário (recursos humanos) o registro desta ocorrência, dos dias já gozados, dos dias a gozar e o controle/administração do saldo restante de dias a gozar para concessão futura em novo(s) período(s) de gozo (com os dias restantes) para o referido período aquisitivo.
E.4 - Realizar a integração de dados com o relógio de ponto e/ou integração com os aplicativos/arquivos do relógio de ponto (utilizado pela Câmara M. de Matão) visando a apuração das ocorrências pertinentes a faltas, horas extras, etc. e auxiliar o usuário (recursos humanos) no controle destas informações - bem como das licenças, suspensões, etc. - pertinentes aos funcionários, automatizando o máximo de operações possíveis com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
- realizar as atividades, cadastramentos e processamentos necessários para que as informações pertinentes às férias, afastamentos, desligamentos, licenças, etc.  sejam integradas aos dados obtidos do relógio de ponto visando as correções/justificativas pertinentes às faltas (apresentadas nos dados do relógio de ponto), tentando evitar ao máximo a intervenção do usuário (recursos humanos) nas correções, com vistas ao perfeito processamento da folha de pagamento (sem descontar faltas de funcionários que estava com licença justificada, férias, etc.);
- realizar o controle da freqüência e bloquear atividades incompatíveis para um mesmo período, impedindo, por exemplo: os lançamentos de horas extras quando o funcionário estiver em gozo de férias, etc;
- controlar os dias úteis, pontos facultativos e os feriados de cada exercício visando, principalmente, automatizar os cálculos de horas extras e demais atividades pertinentes;
- possibilitar o registro e o controle (por funcionário), inclusive com a emissão de relatórios históricos, das licenças e ocorrências pertinentes, tais como: nojo, gala, licença sem vencimento, etc. - registrando inclusive as informações com o tipo da licença, data do início, da do término, documento pertinente, funcionário que entrou em licença, etc.
- possibilitar o registro e o controle (por funcionário), inclusive com a emissão de relatórios históricos, das ocorrências pertinentes a: horas extras, suspensões, faltas justificadas/abonadas, faltas injustificadas/descontadas - registrando inclusive as informações pertinentes a data do fato;
- possibilitar a realização do lançamento "em lote" de uma ocorrência (de freqüência) de um funcionário para um determinado período. Por exemplo: Falta abonada/justificada para o funcionário João que foi enviado pela Casa Legislativa para treinamento (visando os interesses da Câmara) na cidade de São Paulo durante o período de 01/02/2017 a 03/02/2017. Possibilitando desta forma que o usuário (recursos humanos) selecione o usuário e a ocorrência, digite as datas de início e fim e o sistema automaticamente realize o lançamento do evento de falta abonada/justificada em cada um dos dias compreendidos no período.
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) realizar o cadastro de atestados/justificativas de faltas descontadas indevidamente e realizar automaticamente a restituição das mesmas no processamento da próxima folha de pagamento;
- realizar todos os registros e processamentos necessários para automaticamente calcular as faltas sobre DSR provenientes dos lançamentos de faltas sem justificativa em dias úteis.
- disponibilizar ao usuário (recursos humanos) diversos relatórios (em papel, arquivo, etc.) pertinentes à freqüência dos funcionários, com identificação de faltas abonadas, etc.
  E.5 - Realizar o controle das licenças/afastamentos de funcionários/vereadores, registrando - no mínimo: as datas, tipo de licença/afastamento, CID/doença, etc., possibilitando a recuperação de dados/emissão de relatórios históricos e também:
- o controle dos acidentes de trabalho ocorridos na Câmara M. de Matão com o respectivo cadastramento da CAT (automatizando o máximo possível este cadastramento através de recuperação dos dados já informados pelo usuário/recursos humanos durante o cadastramento do atestado, etc. no registro da licença/ocorrência no sistema) e a impressão da mesma (formulário) nos moldes/padrões exigidos pela regulamentação e órgãos pertinentes;
- o lançamento/registro das licenças por: doença do funcionário/vereador, doença de familiar do funcionário/vereador (acompanhamento), acidente de trabalho e prorrogações, com informações do tipo: tipo do afastamento/licença, funcionário/vereador da licença, atestado/documento apresentado, médico responsável pelo atendimento, CID constante do atestado/documento do atendimento, médico perito, CID constante do documento da perícia, datas inicial e final homologadas do afastamento/licença, etc. - possibilitando inclusive, no período cabível, o lançamento da alta médica pertinente aos afastamentos/licenças registradas. Possibilitando, também, a recuperação das informações pertinentes através de consultas em tela/relatórios com utilização de filtros de pesquisas por diversos campos e/ou ainda o agrupamento por tipo de licença, data inicial/data final do afastamento, CID/doença específica, etc.;
- utilizar as informações pertinentes aos afastamentos/licenças cadastradas para automaticamente realizar as operações cabíveis no processamento da folha de pagamento pertinentes ao "Prêmio Assiduidade" e demais lançamentos/eventos influenciados por estas ocorrências;
- nas ocorrências cabíveis, realizar a emissão/geração/impressão dos documentos pertinentes ao "Requerimento de Benefício por Incapacidade" utilizado e solicitado pelo INSS;
- nas ocorrências cabíveis, realizar o controle das 
- realizar o controle, os lançamentos e todos os processamentos necessários ao registro dos eventos de Licença Gestante/Maternidade para os 180 dias previstos na legislação pertinente (municipal), para - de forma automática - realizar a geração de todos lançamentos/atividades/guias, etc. necessários ao abatimento dos dias permitidos na "Guia da Previdência", etc. E, ainda, quando cabível, realizar o cálculo automático (e o pagamento na folha pertinente) do "Salário Maternidade (Variável)", através da apuração da média dos 6 meses anteriores a licença.
E.6 - Realizar o controle dos documentos/atos pertinentes a cada funcionário, possibilitando a geração/emissão/registro/impressão dos atos administrativos oriundos de lançamentos executados no cadastro do funcionário/vereador, possibilitando a impressão e resgate histórico dos mesmos e também:
- o arquivamento na ficha cadastral de cada funcionário de todos os contratos, termos, decretos, portarias que lhe dizem respeito - auxiliando o usuário (recursos humanos) na recuperação das informações a qualquer momento;
- permitir o cadastramento de modelos contendo os textos padrões a serem utilizados na geração dos diversos atos administrativos (contratos de trabalho, termos de posse, portarias de nomeação, portarias de adicional por tempo de serviço, etc.) visando a geração automática de documentos pelo(s) sistema(s) licitados em conformidade com as ocorrências e agilizando as atividades do setor de recursos humanos da Casa Legislativa;
- auxiliar o usuário (recursos humanos) automatizando a geração dos atos administrativos cabíveis quando da realização de atividades como:
a) lançamento das datas de admissão/posse no cadastro do funcionários/vereadores emitindo automaticamente os respectivos documentos (quando cabíveis) pertinentes ao contrato de trabalho, termo de posse, etc.
b) lançamento de advertências/suspensões emitindo automaticamente os respectivos documentos e registrando na ficha cadastral/prontuário do funcionário (quando cabível);
c) lançamento de todos os tipos de  afastamentos/licenças emitindo automaticamente os respectivos documentos e registrando na ficha cadastral/prontuário do funcionário (quando cabível);
d) lançamento de evento/informações pertinentes a "Adicionais/Prêmios/Gratificações" emitindo automaticamente os respectivos documentos e registrando na ficha cadastral/prontuário do funcionário (quando cabível);
e) lançamento de evento/informações pertinentes a "Insalubridade" emitindo automaticamente os respectivos documentos e registrando na ficha cadastral/prontuário do funcionário (quando cabível);
f) lançamento de evento/informações pertinentes a "Periculosidade" emitindo automaticamente os respectivos documentos e registrando na ficha cadastral/prontuário do funcionário (quando cabível);
g) lançamento de evento/informações pertinentes a "férias em pecúnia e/ou gozo" emitindo automaticamente os respectivos documentos e registrando na ficha cadastral/prontuário do funcionário (quando cabível);
h) lançamento de evento/informações pertinentes a "interrupção de férias em gozo" emitindo automaticamente os respectivos documentos e registrando na ficha cadastral/prontuário do funcionário (quando cabível);
- auxiliar o usuário (recursos humanos) automatizando a geração dos atos administrativos (a partir dos textos padrões cadastrados) possibilitando a geração/impressão (e demais atividades cabíveis) automática a partir da seleção de dois ou mais funcionários/vereadores;
- possibilitar ao usuário a visualização em tela dos atos administrados mencionados e/ou ainda através da impressão dos mesmos em papel ou arquivo PDF (destinados ao arquivamento, publicação, etc.);
E.7 - Realizar o controle da freqüência/assiduidade pertinente a cada funcionário, possibilitando a contagem do tempo de efetivo exercício e realizando a atualização dos saldos (e demais registros) cabíveis necessários aos processamentos destinados aos períodos aquisitivos de férias, adicional por tempo de serviço, aposentadoria, etc. - possibilitando (e automatizando quando possível):
- a apuração do tempo de efetivo exercício para cálculo de adicional por tempo de serviço, deduzindo as licenças/faltas que não podem ser contabilizadas como efetivo exercício, auxiliando o usuário (recursos humanos) nas atividades destinadas a: 
a) geração/impressão do ato administrativo pertinente à concessão/atualização do percentual concedido para pagamento em folha,
b) controle dos períodos aquisitivos (nos casos de ocorrências dentro dos parâmetros normais), 
c) geração/impressão do ato administrativo pertinente destinado a cancelar/prorrogar o período aquisitivo tendo em vista o número de licenças/faltas ultrapassar o limite parametrizado pelo usuário (tendo em vista a normatização pertinente);
- a apuração do tempo de efetivo exercício para cálculo de férias, deduzindo as licenças/faltas que não podem ser contabilizadas como efetivo exercício, auxiliando o usuário (recursos humanos) nas atividades destinadas a: 
a) geração/impressão dos documentos pertinentes à concessão do gozo, etc.,
b) controle dos períodos aquisitivos (nos casos de ocorrências dentro dos parâmetros normais), 
c) geração/impressão dos documentos pertinentes destinados a cancelar/prorrogar o período aquisitivo tendo em vista o número de licenças/faltas ultrapassar o limite parametrizado pelo usuário (tendo em vista a normatização pertinente);
- a apuração do tempo de efetivo exercício destinado aos trâmites característicos da aposentadoria, deduzindo as licenças/faltas que não podem ser contabilizadas como efetivo exercício, auxiliando o usuário (recursos humanos) nas atividades destinadas a:
a) geração/emissão/impressão da certidão (ou documento cabível) discriminatória do tempo de efetivo exercício até a data da emissão da mesma, possibilitando, inclusive a discriminação/contabilização de períodos laborais exercidos em outras empresas/órgãos.
E.8 - Possibilitar ao usuário efetuar a parametrização/customização do sistema (seus cadastros, processamentos, cálculos, pagamentos, deduções, recolhimentos, etc.) em conformidade com as necessidades e legislação pertinente à Câmara M. de Matão, com todas as adequações pertinentes às folhas de pagamento de vereadores, inativos, pensionistas, funcionários CLT, etc., auxiliando o dia a dia dos usuários do setor de recursos humanos, automatizando o máximo de atividades/processamentos possíveis e disponibilizando aos referidos usuários recursos como:
- efetuar os controles/associações necessários aos eventos/lançamentos (vencimentos, descontos, etc.) empregados em cada tipo de folha (vereador, pensionista, inativo, CLT, etc.), bloqueando, por exemplo: a realização de lançamento de um vencimento exclusivo de uma folha de pagamento de inativos em uma folha de pagamento de vereadores;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) a apuração (realização da folha de pagamento) com separação dos resultados, documentos, etc. agrupados por tipo de folha (vereador, inativo, pensionista, CLT, etc.), permitindo ainda o processamento geral ou individual (por tipo de folha). Deverá apresentar a separação necessária para que (através de integração de sistemas/arquivos ou ainda através de lançamentos manuais - conforme a necessidade do setor de contabilidade/tesouraria da Câmara) a Câmara M. de Matão realize o empenhamento, liquidação, pagamentos, etc. individualmente de cada tipo de folha (vereadores, inativos, etc.) em suas dotações específicas;
- realizar (da forma mais automatizada possível) o processamento (com a impressão de todos os documentos pertinentes) das folhas de pagamento mensal, folhas de adiantamento salarial, folhas de pagamento complementares, folhas de férias (adiantamento de férias, etc.), folhas de adiantamento do 13º salário, folhas do 13º salário (integral, restante, etc.), folhas de rescisão contratual, etc.
- realizar (automaticamente) todos os cálculos pertinentes a 13º salário, férias (indenizadas, proporcionais, etc.) quando da realização de folhas de rescisão contratual (de um ou mais funcionários selecionados), sem a necessidade de intervenção manual do usuário (recursos humanos) na realização dos eventos pertinentes na folha de rescisão.
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) a inserção de dados pertinentes a convênios (médicos, sindicato, etc.) através do recebimento de arquivos no formato texto (enviados pelas entidades) contendo os valores consignados em folha que deverão ser lançados, que serão importados através de mecanismo próprio do sistema de folha de pagamento e processados - emitindo (após o processamento) relatório (ou similar) para a entidade/consignatária informando os valores (funcionários, valor do desconto, etc.) que foram debitados em folha e os valores que não foram debitados em folha (rejeitados) com a respectiva causa/motivo da não utilização (rejeição) do registro/valor.
- possibilitar ao usuário realizar o cadastramento de evento de pensão judicial na folha de pagamento, em conformidade com os percentuais ou valores definidos para cada funcionário/vereador/inativo/pensionista e o sistema de folha de pagamento realizar mensalmente os respectivos cálculos e descontos, emitir os relatórios para controle (mensalmente e por período) e também os relatórios (ou arquivos) para depósito bancário, ou ainda realizar as atividades destinada a emissão dos cheques pertinentes;
- realizar o processamento automático (com todos os cálculos) da folha de adiantamento de férias em conformidade com as informações inseridas pelo usuário (recursos humanos) a respeito dos dias em pecúnia e/ou gozo do respectivo período aquisitivo;
- realizar automaticamente os cálculos e todo o processamento pertinente aos valores das contribuições do funcionário/vereador e patronal para o INSS e/ou outros regimes previdenciários - em conformidade com o cadastro do funcionário/vereador;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) o tratamento adequado dos lançamentos de INSS de funcionários/vereadores que possuem outros vínculos/fontes, realizando o cálculo proporcional do INSS conforme as condições de cada funcionário/vereador;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) o tratamento adequado dos lançamentos de IRRF de funcionários/vereadores que possuem outros vínculos/fontes, possibilitando - caso necessário - o cálculo do IRRF centralizado em um único vínculo/fonte;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) realizar projeções/simulações de cálculo da folha de pagamento aplicando índices de reajustes, etc.;
- realizar o processamento/cálculo automático do salário família em conformidade com a legislação pertinente, os dados cadastrais dos funcionários e seus respectivos valores da folha de pagamento;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) a criação autônoma de novos eventos de vencimentos/descontos no sistema de folha de pagamento utilizando-se de recursos apropriados do sistema de folha de pagamento para configurar os procedimentos de cálculos utilizando fórmulas/expressões de cálculos aplicadas sobre valores contidos em campos, bases de cálculo e demais variáveis utilizadas pelo sistema;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) a parametrização da ordem de descontos a ser obedecida na ocorrência de situações em que o funcionário/vereador não possua vencimentos em valores suficientes para arcar com os valores dos descontos ocorridos na folha em questão,  de tal forma, que o sistema automaticamente reajuste os valores dos descontos em conformidade com o teto parametrizado, controle os saldos restantes e possibilite a impressão de relatórios discriminando os valores descontados e os saldos restantes (a descontar futuramente) para utilização do usuário (recursos humanos) e dos órgãos responsáveis pelos descontos consignados;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) a parametrização das variáveis utilizadas nos cálculos da margem consignável de cada vereador/funcionário, com a emissão de relatórios/documentos visando a utilização dos mesmos pelos funcionários/vereadores nas negociações junto aos órgãos responsáveis pelos descontos consignados;
- possibilitar o cadastramento de informações financeiras/valores de folhas de pagamento antigas que encontram-se registradas em papel;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) a realização de lançamentos pertinentes a funcionários/vereadores afastados com vista ao processamento automático dos mesmos na folha de pagamento imediata a data final do afastamento e data inicial do retorno do funcionário/vereador ao trabalho;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) a realização/aplicação de reajustes (parciais/globais) salariais, conforme a legislação aprovada para cada reajuste;
- possibilitar ao usuário (recursos humanos) emitir relatórios contendo as informações da folha de pagamento mensal de forma detalhada (analítica), agrupando por tipo de folha e selecionando por tipo de folha ou impressão geral;
- realizar a impressão de relatórios de resumo financeiro com a totalização dos diversos vencimentos/descontos de todos os funcionários/vereadores possibilitando ao usuário emitir o relatório optando pelo agrupamento por tipo de folha (vereador, CLT, inativos, pensionistas, etc.);
- realizar a impressão de relatórios de resumo financeiro dos valores líquidos da folha por banco a ser depositado o pagamento;
- realizar a integração através de recursos do sistema/arquivos com os sistemas de contabilidade/tesouraria com vista a agilizar os procedimentos de empenho, liquidação e pagamento das despesas provenientes da folha de pagamento, possibilitando inclusive a determinação de datas diferentes para a realização de pagamentos (guias, consignatárias, etc.) e a impressão de relatório das despesas (orçamentárias, extra-orçamentárias, etc.) contabilizadas pela integração para checagens, apuração de divergências, etc.
- realizar a geração de arquivos:
a) no formato TXT, para a SEFIP, com vistas à importação, validação e envio em software da Caixa Econômica Federal;
b) no formato texto, nos padrões da legislação vigente, com as informações anuais pertinentes destinadas a RAIS, com vistas à importação no aplicativo/software pertinente;
c) no formato texto, nos padrões da legislação vigente, com as informações mensais pertinentes destinadas ao CAGED, com vistas à importação no aplicativo/software pertinente;
d) no formato texto, nos padrões da legislação vigente, com as informações pertinentes destinadas ao INSS (MANAD), com vistas à importação no aplicativo/software pertinente;
- gerar as informações anuais para a DIRF, nos padrões da legislação vigente, via arquivo texto para importação no software da Receita Federal e, de forma congruente ao arquivo gerado, possibilitar ao usuário a impressão do Informe de Rendimentos para todos os  funcionários (vereadores, inativos, pensionistas, etc.) com retenção de Imposto de Renda na Fonte e também para aqueles que não tiveram retenção.
- gerar as informações com os participantes do PASEP, nos padrões exigidos pelo Banco do Brasil, com vistas à importação do arquivo de retorno do banco para pagamento do PASEP na folha de pagamento pertinente - gerando posteriormente após o processamento da folha de pagamento, o arquivo texto contendo as informações dos funcionários (que não receberam  o PASEP na folha de pagamento) para envio ao Banco do Brasil e em conformidade com os padrões requisitados pelo banco;
- realizar paralelamente ao processamento/pagamento das folhas de pagamento o armazenamento/registro histórico de todos os lançamentos de cada funcionário (vereador, inativo, pensionista, etc.) com vistas à posterior consulta/impressão de relatórios;
- realizar a geração/emissão/impressão de holleriths (contracheques) possibilitando ao usuário (recursos humanos) a divulgação de mensagens informativas (nos holleriths) pertinentes aos registros/funcionários selecionados pelo usuário;
- possibilitar ao usuário a impressão de segundas vias de hollerith (meses anteriores, etc.);
- realizar a geração de arquivos para crédito em conta (corrente, poupança, etc.), em conformidade com os padrões das respectivas instituições financeiras, possibilitando ao usuário (recursos humanos) a impressão de relatório (individual por instituição financeira) dos valores creditados com, no mínimo, os campos: nome do funcionário, matrícula, informações da conta bancária, valor creditado, etc.;
- gerar e imprimir o Termo de Rescisão Contratual a partir dos dados cadastrais e informações pertinentes registradas pelo usuário (recursos humanos);
- gerar e imprimir a Guia de Recolhimento de INSS, possibilitando ao usuário a seleção de uma fonte de recurso específica ou a consolidação de todas;
- quando for necessário, gerar e imprimir documentos pertinentes a recibos para pagamento de pensão judicial contendo os campos para a identificação do recebedor e aposição da respectiva assinatura;
- gerar e emitir o relatório dos valores consignados em folha, agrupado por consignatária, em papel, PDF ou arquivo texto para integração com a entidade pertinente;
- realizar o armazenamento em servidor web (provido pela contratada, sem acesso externo à rede da Câmara M. de Matão, com os recursos de senha individual por funcionário/vereador/ inativo/pensionista cadastrado, autorizando o acesso exclusivo de cada funcionário somente aos seus dados, com todos os recursos pertinentes a segurança e sigilo das informações armazenadas) das informações necessárias à:
- a consulta e impressão de Hollerith (contracheque) via Internet de qualquer folha/competência cadastrada no sistema de folha de pagamento;
- a consulta e impressão do Informe de Rendimentos do IRRF via Internet;
- possibilitar (caso seja necessário) ao usuário (recursos humanos) e geração/emissão de cheques para o pagamento dos funcionários, vereadores, inativos, pensionistas que não possuem informações pertinentes a conta bancária cadastradas no sistema de folha de pagamento;
E.9 - O sistema de folha de pagamento e recursos humanos deverá atender plenamente às exigências do e-social:
- dentro dos prazos determinados pela normatização a respeito;
- realizando a geração dos arquivos digitais (XML, etc.) com as informações e em conformidade com os padrões exigidos pelo governo federal;
- possibilitando ao usuário (recursos humanos) a utilização de mecanismo presente no sistema da contratada para identificar inconsistências nas informações (pertinentes ao e-social) presentes nos cadastros visando dinamizar a correção das mesmas e agilizar o atendimento pleno das exigências do e-social.
F - Portal para Transparência Pública alimentado com as informações dos Sistemas Administrativos (atendendo legislação federal, estadual, municipal,  Resoluções da Câmara M. de Matão, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);
O Portal para Transparência Pública deverá possuir todos os recursos necessários (inclusive a integração com os sistemas administrativos desta licitação) para que a Câmara M. de Matão realize o pleno atendimento, no mínimo, das seguintes exigências/normatizações:
- Lei de Acesso à Informação (lei federal 12527/2011 e alterações posteriores);
- Lei federal nº 131/2009;
-  Exigências do Ministério Público em suas fiscalizações pertinentes aos legislativos municipais (do estado de São Paulo) e nas estabelecidas pela ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro);
- Normatizações e exigências promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Resolução nº 3/2016 da Câmara Municipal de Matão (link disponibilizado abaixo)
(link: https://leismunicipais.com.br/a2/sp/m/matao/resolucao/2016/1/3/resolucao-n-3-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-12527-de-18-de-novembro-de-2011-no-ambito-da-camara-municipal-de-matao-e-da-providencias?q=transpar%EAncia)
Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, emissão de relatórios, geração de arquivos digitais para intercâmbio de informações, emissão de documentos e outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes e melhores práticas sobre o referido assunto.
O Portal para Transparência Pública pretendido deverá ser provido pela contratada em ambiente externo à rede da Câmara M. de Matão e sem possibilidade de acesso externo à rede da Câmara M. de Matão. Para o provimento mencionado, a contratada poderá utilizar-se de recursos de terceiros para hospedagem, segurança e disponibilização dos dados na Internet (WWW) sem, no entanto, promover custos adicionais à Câmara M. de Matão.
Deverá possuir todos os recursos necessários para o seu funcionamento na Internet, incluindo (no mínimo):
- computadores e demais equipamentos destinados a realizar: o processamento, o armazenamento, a proteção, comunicação de dados em rede de computadores, a disponibilização dos dados na Internet (WWW), etc.;
- recursos de telecomunicação (equipamentos, links de Internet, etc.) necessários para disponibilizar as informações na Internet (WWW);
- recursos de software (servidores web, firewall, sistemas gerenciadores de bancos de dados, aplicativos, sistemas, programas, etc.) necessários para armazenar, gerenciar com a segurança adequada, disponibilizar as informações na Internet (WWW), etc.;
- recursos de software (sistemas, aplicativos, rotinas de programação, etc.) que deverão ser instalados nos computadores da Câmara M. de Matão com a função de organizar os dados de todos os sistemas administrativos pertinentes e atualizar as informações armazenadas no Portal da Transparência Pública, que deverá ocorrer - no mínimo - diariamente em um ou mais horários configurados pelos funcionários da Câmara M. de Matão;
- uma página web (principal/home) que será aberta quando o internauta navegar pelo site da Câmara M. de Matão e clicar nos links pertinentes a informações disponibilizadas no Portal para Transparência Pública. Esta página principal/home deverá conter o resumo/sumário das informações divulgadas no portal, com os seus respectivos links de acesso (às páginas de conteúdo);
- diversas páginas de conteúdo web (subpáginas, hiperlinks, formulários, grids, arquivos para download, etc.) que serão abertas para o internauta visualizar as informações disponibilizadas no portal;
- uma pagina web (painel de controle) que será aberta para os funcionários da Câmara M. de Matão realizar o login, e realizar o controle, a manutenção, a parametrização, a inserção e a alteração de informações disponibilizadas no Portal para Transparência Pública, em conformidade com as necessidades e ocorrências;
- estar disponível durante as 24 horas de todos os dias do ano para o acesso realizado pelos internautas e pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada, atendendo as respectivas características de acesso de cada um dos grupos de acesso acima discriminados.
Para auxiliar a Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades de divulgação das informações no Portal para Transparência Pública, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
F.1 - Possuir a quantidade de páginas web suficiente (com possibilidade de ampliação a qualquer momento conforme a necessidade da Câmara M. de Matão) para a divulgação das informações pretendidas pela Câmara M. de Matão, que serão acessadas pelo internauta a partir dos links contidos na página principal/home e divulgarão informações, no mínimo, sobre:
- as entradas de receita (duodécimo) da Câmara M. de Matão discriminando, o valor de previsão, o valor arrecadado e o valor devolvido a Prefeitura M. de Matão (caso ocorra);
- as despesas da Câmara M. de Matão discriminando, no mínimo: o fornecedor e os valores empenhados, liquidados e pagos;
- os editais de licitação, disponibilizando o conteúdo de cada um dos editais;
- os contratos realizados, disponibilizando o conteúdo de cada um dos contratos;
- a relação de procedimentos licitatórios realizados, divulgando - no mínimo - as informações pertinentes a: número do processo licitatório, data, modalidade, regime de execução, objeto e valor;
- o relatório do adiantamento de viagens por mês/ano, discriminando, no mínimo: data da viagem, nome do favorecido, cargo, destino, motivo da viagem, veículo oficial utilizado, nome do motorista;
- a divulgação dos descontos, direitos e vantagens do servidor (funcionários efetivos, funcionários em comissão, vereadores, funcionários inativos e pensionistas) em conformidade com os campos especificados na Resolução 3/2016 da Câmara M. de Matão;
- a divulgação da quantidade de cargos e empregos públicos, forma de provimento e vencimento em conformidade com os campos especificados na Resolução 3/2016 da Câmara M. de Matão;
- a divulgação da relação completa dos parlamentares em conformidade com os campos especificados na Resolução 3/2016 da Câmara M. de Matão;
- a divulgação da relação completa dos servidores e/ou empregados não integrantes do quadro próprio, em exercício na Câmara Municipal de Matão mediante requisição, cessão ou exercício temporário em conformidade com os campos especificados na Resolução 3/2016 da Câmara M. de Matão;
- a divulgação dos relatório de gestão fiscal (RGF);
- a divulgação dos demonstrativos financeiros:
a) Balanço Orçamentário (Anexo 12);
b) Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2B);
c) Balanço Financeiro (Anexo 13);
d) Balanço Patrimonial (Anexo 14).
- a divulgação do boletim diário de tesouraria;
- a divulgação das respostas às perguntas mais freqüentes (FAQ) pertinentes à Câmara M. de Matão;
- divulgação das formas possíveis de solicitação de informação: SIC presencial e E-SIC (via web);
- a divulgação das informações sobre o endereço, telefones e horário de atendimento ao público.
F.2 - Possuir sistema ou mecanismo de pesquisa de dados que permita a recuperação e o acesso às informações, no mínimo, sobre:
- as entradas de receita (duodécimo) da Câmara M. de Matão discriminando, o valor de previsão, o valor arrecadado e o valor devolvido a Prefeitura M. de Matão (caso ocorra);
- as despesas da Câmara M. de Matão discriminando, no mínimo: o fornecedor e os valores empenhados, liquidados e pagos;
- os editais de licitação, disponibilizando o conteúdo de cada um dos editais;
- os contratos realizados, disponibilizando o conteúdo de cada um dos contratos;
- a relação de procedimentos licitatórios realizados, divulgando - no mínimo - as informações pertinentes a: número do processo licitatório, data, modalidade, regime de execução, objeto e valor;

F.3 - Possuir os mecanismos necessários para a disponibilização de dados na forma estruturada possibilitando a geração/gravação das informações em arquivos digitais, no mínimo, utilizando o padrão CSV visando a utilização das informações nas ferramentas de análise que o internauta possuir.
F.4 - Possuir os recursos necessários para que o internauta visualize em dispositivos móveis de acesso à Internet (Tablets, Smartphones, etc) as informações contidas no portal.
F.5 - Possuir painel de controle para utilização - somente pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada - nas atividades de controle, manutenção, parametrização, inserção e alteração de informações com, no mínimo, as seguintes características:
- possuir sistema de controle de acesso com login e senha exclusivo para cada um dos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada;
- possuir mecanismos de segurança eficazes na limitação do acesso ao painel de controle (e na realização de alterações no portal de transparência) para que somente os funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada consigam realizar alterações no portal para transparência pública;
- possuir mecanismos de log (registros) das transações realizadas via painel de controle do portal a fim de que as operações realizadas fiquem disponíveis para auditorias futuras com - no mínimo - as informações pertinentes ao: nome do funcionário (usuário), data da atividade, horário da atividade, endereço IP utilizado pelo funcionário (usuário), dados da situação da informação antes da atividade promovida pelo funcionário (usuário), dados da situação da informação após a atividade promovida pelo funcionário (usuário); 
- possuir recursos de fácil utilização pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada para possibilitar a criação de novas páginas de conteúdo, digitação/inserção de conteúdos e seus respectivos links de acesso na página principal/home do portal para transparência pública;
- possibilitar (e possuir mecanismos para) a realização de backups dos dados, permitindo inclusive a realização dos backups (cópias de segurança) com o banco de dados sendo utilizado pelo portal para disponibilizar informações aos internautas;
- possibilitar a recuperação das informações contidas nos backups de dados para utilização na solução de problemas/falhas ocorridos no portal, e/ou outras técnicas de domínio da contratada que solucionem as ocorrências de problemas no portal.
G - Sistema WEB para atendimento da Ouvidoria Parlamentar
O(s) sistema(s) WEB para atendimento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara M. de Matão deverá possuir todos os recursos necessários para que a Câmara M. de Matão realize o pleno atendimento, no mínimo, das seguintes exigências/normatizações:
- de origem nas esferas federal e estadual que dispuserem sobre a obrigatoriedade da existência de ouvidoria em órgãos públicos para atendimento dos cidadãos, com reflexos no legislativos municipais;
-  originárias do Ministério Público em suas fiscalizações pertinentes aos legislativos municipais (do estado de São Paulo) e nas estabelecidas pela ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) que dispuserem sobre a obrigatoriedade da existência de ouvidoria em órgãos públicos para atendimento dos cidadãos, com reflexos no legislativos municipais;
- originárias de normatizações e exigências promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que dispuserem sobre a obrigatoriedade da existência de ouvidoria em órgãos públicos para atendimento dos cidadãos, com reflexos no legislativos municipais;
- de origem na esfera municipal que dispuserem sobre a obrigatoriedade da existência de ouvidoria em órgãos públicos para atendimento dos cidadãos, com reflexos no legislativo municipal.
Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, emissão de relatórios, mecanismos de anexação de arquivos digitais para disponibilização de informações, emissão de documentos e outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes e melhores práticas sobre o referido assunto.
O sistema(s) WEB para atendimento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara M. de Matão pretendido deverá ser provido pela contratada em ambiente externo a rede da Câmara M. de Matão e sem possibilidade de acesso externo a rede da Câmara M. de Matão. Para o provimento mencionado, a contratada poderá utilizar-se de recursos de terceiros para hospedagem, segurança e disponibilização dos dados na Internet (WWW) sem, no entanto, promover custos adicionais à Câmara M. de Matão.
Deverá possuir todos os recursos necessários para o seu funcionamento na Internet, incluindo (no mínimo):
- computadores e demais equipamentos destinados a realizar: o processamento, o armazenamento, a proteção, comunicação de dados em rede de computadores, a disponibilização dos dados na Internet (WWW), etc.;
- recursos de telecomunicação (equipamentos, links de Internet, etc.) necessários para disponibilizar as informações na Internet (WWW);
- recursos de software (servidores web, firewall, sistemas gerenciadores de bancos de dados, aplicativos, sistemas, programas, etc.) necessários para armazenar, gerenciar com a segurança adequada, disponibilizar as informações na Internet (WWW), etc.;
- uma página web (principal/home) que será aberta quando o internauta navegar pelo site da Câmara M. de Matão e clicar nos links pertinentes ao registro de reclamações, sugestões, elogios, etc. na Ouvidoria Parlamentar da Câmara M. de Matão;
- diversas páginas de conteúdo web (subpáginas, hiperlinks, formulários, grids, arquivos para download, etc.) que serão abertas para o cidadão/internauta visualizar as informações disponibilizadas através do sistema de ouvidoria parlamentar;
- uma pagina web (painel de controle) que será aberta para os funcionários da Câmara M. de Matão realizarem o login, e realizarem o controle, a manutenção, a parametrização, a inserção e a alteração de informações disponibilizadas no sistema de ouvidoria parlamentar, em conformidade com as necessidades e ocorrências;
- estar disponível durante as 24 horas de todos os dias do ano para o acesso realizado pelos cidadãos/internautas e pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada, atendendo as respectivas características de acesso de cada um dos grupos de acesso acima discriminados.
Para auxiliar a Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades de atendimento às reclamações, sugestões, elogios, etc. realizadas pelos cidadãos/internautas através do sistema de ouvidoria parlamentar, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
G.1 - Possibilitar aos cidadãos/internautas o registro/envio de suas reclamações, sugestões, elogios, etc., para a Câmara M. de Matão e o recebimento/visualização das mesmas pelo(s) funcionário(s) da Câmara M. de Matão, possuindo, no mínimo, as seguintes características:
- disponibilizar página na web para o cidadão/internauta realizar o registro/envio de suas reclamações, sugestões, elogios, etc., para a Câmara M. de Matão, possibilitando efetuar os registros de forma identificada ou anônima;
- disponibilizar página na web para que o cidadão/internauta (que promoveu registros na forma identificada) realize o seu login/acesso (digitando, no mínimo, usuário e senha) na sua área privativa do sistema e acompanhe a tramitação do seu registro, bem como realize a visualização e  acesse as informações e arquivos disponibilizados pelos funcionários da Câmara M. de Matão que sejam pertinentes ao(s) registro(s) promovido(s) pelo cidadão/internauta em questão;
- nos casos dos registros promovidos pelos cidadãos/internautas realizados na forma identificada, possibilitar que a Câmara M. de Matão obtenha, no mínimo, as informações registradas sobre o nome completo do cidadão/internauta e dos dados para contato (e-mail, telefones, endereços, etc.), caso necessite para esclarecimentos necessários ao atendimento da reclamação, sugestão, etc.;
- possibilitar que o cidadão/internauta possa classificar seus registros utilizando-se de um dos itens a seguir:
- reclamações, 
- sugestões, 
- elogios.
- possibilitar alterações no sistema pela empresa fornecedora visando o acréscimo de itens de classificação ou sub-classificação de registros;
- possibilitar aos funcionários da Câmara M. de Matão o cadastramento no sistema de ouvidoria parlamentar de registros que foram depositados na urna da cidadania da Câmara M. de Matão na forma de formulários em papel;
- não disponibilizar para acesso geral na Internet os registros efetuados pelos cidadãos/internautas no sistema de ouvidoria parlamentar, permitindo somente que o cidadão/internauta que se cadastrou/identificou no sistema de ouvidoria possa realizar o login e acessar somente os registros promovidos por ele no sistema, bem como visualizar as informações e arquivos pertinentes que foram disponibilizadas para sua visualização pelos funcionários da Câmara;
G.2 - Auxiliar o(s) funcionário(s) da Câmara M. de Matão no acompanhamento e atendimento dos registros da ouvidoria parlamentar, possuindo, no mínimo, as seguintes características:
- possibilitar que o funcionário visualize as informações dos registros promovidos pelos cidadãos/internautas e realize a digitação/inserção/colagem de textos pertinentes a interação com o cidadão internauta (que se identificou), bem como a inserção de arquivos digitais pertinentes sem limitação de quantidade de arquivos, com possibilidade de parametrização (pela empresa) do tamanho do arquivo. Deverá também permitir a utilização de diversos formatos de arquivo contendo textos, imagens, áudio, vídeos, planilhas, etc;
- possuir para cada registro promovido pelo cidadão/internauta um campo específico para a classificação do estado (status) do registro, possibilitando posteriormente ao internauta consultar/filtrar os registros recuperando, no mínimo, as demandas que: foram concluídas, foram canceladas, estão em análise. O sistema não precisa usar a mesma grafia utilizada neste edital (concluídas, canceladas, em análise, etc.), sendo importante que apresente opções que – apesar de possuírem grafias diferentes - correspondam a situações semelhantes
Assim que o cidadão/internauta realizar o cadastramento do seu registro, o sistema deverá automaticamente classificar o seu estado (status) como "Em processamento" ou outro termo de grafia diferente que corresponda à situação semelhante. 
- possibilitar ao(s) funcionário(s) da Câmara M. de Matão realizar a tramitação (com todos os encaminhamentos, avisos e recursos pertinentes) de registro(s) cadastrados pelos cidadãos/ internautas, visando a análise e interação de funcionários de outro(s) setor(es) da Casa Legislativa;
- possibilitar a consulta e visualização de todos os registros promovidos pelos cidadãos/internautas;
- possibilitar a consulta, visualização e recuperação dos registros promovidos pelos cidadãos/internautas, utilizando-se de filtros de pesquisa que permitam a recuperação somente dos registros que:
a) tenham sido cadastrados pelos cidadãos/internautas dentro de um período entre as datas inicial e final especificadas pelo funcionário da Câmara M. de Matão;
b) contenham dentro dos textos que tenham sido cadastrados pelos cidadãos/internautas a(s) string(s)/palavra(s) especificadas pelo funcionário da Câmara M. de Matão;
c) possuam o estado (status) correspondente ao especificado pelo funcionário da Câmara M. de Matão no filtro de pesquisa;
- possuir relatórios no formato sintético contendo informações sobre total de registros efetuados pelos cidadãos/internautas no ano, total de registros por classificação do estado (status) do registro, etc.
- possuir relatórios no formato analítico, contendo todas as informações cadastradas no(s) registro(s) efetuado(s) pelo cidadão(s)/internauta(s), permitindo ao funcionário selecionar os registros através dos filtros de pesquisa;
G.3 - Possuir painel de controle para utilização - somente pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada - nas atividades de controle, manutenção, parametrização, inserção e alteração de informações com, no mínimo, as seguintes características:
- possuir sistema de controle de acesso com login e senha exclusivo para cada um dos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada;
- possuir mecanismos de segurança eficazes na limitação do acesso ao painel de controle (e na realização de atividades no sistema de ouvidoria parlamentar) para que somente os funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada consigam realizar alterações na área de acesso privativo dos funcionários no sistema de ouvidoria parlamentar;
- possuir mecanismos de segurança eficazes na limitação do acesso à área de acesso privativo de cada cidadão/internauta no sistema de ouvidoria parlamentar para que somente o respectivo cidadão/internauta consiga acessar e realizar interações na sua respectiva área de acesso privativo no sistema de ouvidoria parlamentar;
- possuir mecanismos de log (registros) das transações realizadas via painel de controle do sistema de ouvidoria parlamentar a fim de que as operações realizadas fiquem disponíveis para auditorias futuras com - no mínimo - as informações pertinentes ao: nome do funcionário (usuário), data da atividade, horário da atividade, endereço IP utilizado pelo funcionário (usuário), dados da situação da informação antes da atividade promovida pelo funcionário (usuário), dados da situação da informação após a atividade promovida pelo funcionário (usuário); 
- possuir recursos de fácil utilização pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada para possibilitar a parametrização do sistema e a digitação/inserção de conteúdos;
- possibilitar (e possuir mecanismos para) a realização de backups dos dados, permitindo inclusive a realização dos backups (cópias de segurança) com o banco de dados sendo utilizado pelo sistema de ouvidoria parlamentar para receber/disponibilizar informações aos internautas. Os mecanismos para a realização de backups poderão ser comandos agendados pela contratada no SGDB;
- possibilitar a recuperação das informações contidas nos backups de dados para utilização na solução de problemas/falhas ocorridos no sistema, e/ou outras técnicas de domínio da contratada que solucionem as ocorrências de problemas no sistema.
H - Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC).
O sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) deverá possuir todos os recursos necessários para que a Câmara M. de Matão realize as atividades pertinentes aos pedidos de informação no pleno atendimento, no mínimo, das seguintes exigências/ normatizações:
- Lei de Acesso à Informação (lei federal 12527/2011 e alterações posteriores);
-  Exigências do Ministério Público em suas fiscalizações pertinentes aos legislativos municipais (do estado de São Paulo) e nas estabelecidas pela ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro);
- Normatizações e exigências promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Resolução nº 3/2016 da Câmara Municipal de Matão (link disponibilizado abaixo)
(link: https://leismunicipais.com.br/a2/sp/m/matao/resolucao/2016/1/3/resolucao-n-3-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-12527-de-18-de-novembro-de-2011-no-ambito-da-camara-municipal-de-matao-e-da-providencias?q=transpar%EAncia)
Deverá conter todos os cadastros, formulários de entrada de dados, formulários de consulta de dados, telas de controle, telas de consulta, emissão de relatórios, mecanismos de anexação de arquivos digitais para disponibilização de informações, emissão de documentos e outros objetos necessários a realização dos controles acima descritos e outros porventura não expostos neste objeto mas que são necessários ao cumprimento das obrigações da Câmara M. de Matão perante às normas vigentes e melhores práticas sobre o referido assunto.
O sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) pretendido deverá ser provido pela contratada em ambiente externo à rede da Câmara M. de Matão e sem possibilidade de acesso externo à rede da Câmara M. de Matão. Para o provimento mencionado, a contratada poderá utilizar-se de recursos de terceiros para hospedagem, segurança e disponibilização dos dados na Internet (WWW) sem, no entanto, promover custos adicionais à Câmara M. de Matão.
Deverá possuir todos os recursos necessários para o seu funcionamento na Internet, incluindo (no mínimo):
- computadores e demais equipamentos destinados a realizar: o processamento, o armazenamento, a proteção, comunicação de dados em rede de computadores, a disponibilização dos dados na Internet (WWW), etc.;
- recursos de telecomunicação (equipamentos, links de Internet, etc.) necessários para disponibilizar as informações na Internet (WWW);
- recursos de software (servidores web, firewall, sistemas gerenciadores de bancos de dados, aplicativos, sistemas, programas, etc.) necessários para armazenar, gerenciar com a segurança adequada, disponibilizar as informações na Internet (WWW), etc.;
- uma página web (principal/home) que será aberta quando o internauta navegar pelo site da Câmara M. de Matão e clicar nos links pertinentes ao registro de pedidos de informação no sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) da Câmara M. de Matão;
- diversas páginas de conteúdo web (subpáginas, hiperlinks, formulários, grids, arquivos para download, etc.) que serão abertas para o internauta visualizar as informações disponibilizadas através do sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) pertinentes a cada um dos seus pedidos;
- uma pagina web (painel de controle) que será aberta para os funcionários da Câmara M. de Matão realizarem o login, e realizarem o controle, a manutenção, a parametrização, a inserção e a alteração de informações disponibilizadas no sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) da Câmara M. de Matão, em conformidade com as necessidades e ocorrências;
- estar disponível durante as 24 horas de todos os dias do ano para o acesso realizado pelos internautas e pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada, atendendo as respectivas características de acesso de cada um dos grupos de acesso acima discriminados.

Para auxiliar a Câmara M. de Matão no desenvolvimento das atividades de atendimento aos pedidos de informação realizados através do sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) da Câmara M. de Matão, os sistemas compreendidos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:
H.1 - Possibilitar aos cidadãos/internautas o registro/envio de seus pedidos de informação (em conformidade com a Lei Federal nº 12527/2011 e alterações posteriores) para a Câmara M. de Matão e o recebimento/visualização das respostas às informações requeridas nos pedidos,  possuindo, no mínimo, as seguintes características:
- disponibilizar página na web para o cidadão/internauta realizar o registro/envio de seus pedidos de informação para a Câmara M. de Matão, possibilitando somente efetuar os registros de forma identificada;
- disponibilizar página na web para que o cidadão/internauta (que se cadastrou e realizou pedidos de informação) realize o seu login/acesso (digitando, no mínimo, usuário e senha) na sua área privativa do sistema e acompanhe a tramitação do(s) seu(s) pedido(s) de informação, bem como realize a visualização e acesse as informações e arquivos disponibilizados pelos funcionários da Câmara M. de Matão em resposta ao(s) respectivo(s) pedido(s) de informação do cidadão/internauta em questão. Permitindo ainda, que o cidadão/internauta logado no sistema realize novos pedidos de informação;
- a página de cadastramento das informações do cidadão/internauta (que efetuará o pedido de informação) deverá possuir, no mínimo, os seguintes campos para cadastramento das informações do cidadão/internauta:
a) se pessoa física: 
- Documento (com opção para escolher, no mínimo, CPF e RG),
- Número do Documento (com espaço para a digitação dos números do CPF e do número do RG, órgão emissor do RG e estado da federação onde o RG foi emitido),
- Nome,
- E-mail,
- Sexo,
- Data de Nascimento,
- Estado (UF),
- Cidade,
- Bairro,
- Logradouro,
- Número da casa/prédio,
- CEP,
- Complemento do endereço,
- Telefone,
- Outro telefone.
b) se pessoa jurídica: 
- Documento (com opção para escolher, no mínimo, CNPJ),
- Número do Documento (com espaço para a digitação dos números do CNPJ e, caso necessário do número e demais informações de identificação do outro documento escolhido),
- Razão Social,
- Cargo,
- Nome,
- E-mail,
- Sexo,
- Data de Nascimento,
- Estado (UF),
- Cidade,
- Bairro,
- Logradouro,
- Número da casa/prédio,
- CEP,
- Complemento do endereço,
- Telefone,
- Outro telefone.
- os campos de preenchimento obrigatório pelos cidadãos/internautas nas telas de cadastro de usuário e demais telas deverão ser, no mínimo, os campos exigidos pela legislação pertinente e os necessários ao pleno atendimento da solicitação do cidadão/internauta. 
- a página de cadastramento do pedido de informações (destinada ao cidadão/internauta) deverá possuir, no mínimo, o campo para a digitação do texto contendo o pedido de informações, permitindo que o cidadão/internauta digite textos com o tamanho de, no mínimo, 30 linhas contendo 70 caracteres por linha. Nas ocorrências em que o internauta digitar textos inferiores ao descrito, o sistema de deverá permitir e gravar normalmente as informações digitadas pelo cidadão/internauta.
- os pedidos de informação dos cidadãos/internautas deverão ser registrados com, no mínimo, as seguintes características:
a) Receber automaticamente um Número do Protocolo do Pedido de Informação,
b) Registrar automaticamente a Data do Protocolo do Pedido de Informação,
c) Registrar automaticamente o Horário do Protocolo do Pedido de Informação,
d) Registrar automaticamente todas as informações pertinentes a identificação do cidadão/internauta;
e) Registrar automaticamente os textos digitados no campo para a descrição/texto do pedido de informação;
f) Informar o internauta na tela (e por e-mail) que o seu pedido de informação foi cadastrado com sucesso e apresentar o Número de Protocolo recebido pelo mesmo;
g) Foi retirado para não prejudicar a concorrência;
renumerar o h para g
h) Registrar automaticamente o estado (status) do Pedido de Informação como "Aguardando Resposta" ou termo semelhante. Permitindo que o(s) funcionário(s) da Câmara M. de Matão altere este estado (status) para outras opções até que a resposta seja enviada ao usuário.
- não disponibilizar para acesso geral na Internet os registros efetuados pelos cidadãos/internautas no sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) da Câmara M. de Matão, permitindo somente que o cidadão/internauta que se cadastrou/identificou no referido sistema possa realizar o login e acessar somente os pedidos de informação promovidos por ele no sistema, bem como visualizar as informações e arquivos pertinentes que foram disponibilizadas para sua visualização pelos funcionários da Câmara;
H.2 - O sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) da Câmara M. de Matão deverá automaticamente realizar o controle de prazos de cada pedido de informação protocolado informando o(s) funcionário(s) da Câmara M. de Matão sobre os dias restantes para responder cada um dos pedidos de informação protocolados em conformidade com as normatizações pertinentes. Deverá ainda, possibilitar que o(s) funcionário(s) da Câmara M. de Matão realizem a prorrogação de prazo (em conformidade com as normatizações pertinentes) no(s) pedido(s) de informação - conforme as ocorrências e necessidades da Casa Legislativa.
H.3 - Auxiliar o(s) funcionário(s) da Câmara M. de Matão no acompanhamento e atendimento dos pedidos de informação, possuindo, no mínimo, as seguintes características:
- possibilitar que o funcionário visualize todas as informações dos registros dos pedidos de informação e realize a digitação/inserção/colagem de textos pertinentes a resposta dos pedidos de informação, bem como a inserção de arquivos digitais pertinentes sem limitação de quantidade de arquivos, com possibilidade de parametrização (pela empresa) do tamanho do arquivo. Deverá também permitir a utilização de diversos formatos de arquivo contendo textos, imagens, áudio, vídeos, planilhas, etc;
- possibilitar que, ao concluir a resposta ao pedido de informação, o funcionário da Câmara clique em um botão (com nome semelhante a "Enviar Resposta") e o sistema automaticamente altere o estado (status) do pedido para "Respondido" e envie e-mail ao cidadão/internauta informando, no mínimo:
a) as informações pertinentes ao Número do Protocolo do Pedido de Informação que foi respondido,
b) as informações avisando o cidadão/internauta que a resposta ao seu pedido de informação foi cadastrada no sistema,
c) as informações auxiliando o internauta a logar no sistema e acessar a resposta ao pedido de informação pertinente.
- possibilitar a consulta e visualização de todos os registros de pedidos de informação protocolados;
- possibilitar a consulta, visualização e recuperação dos registros de pedidos de informação protocolados, utilizando-se de filtros de pesquisa que permitam a recuperação somente dos registros que:
a) tenham sido protocolados dentro de um período entre as datas inicial e final especificadas pelo funcionário da Câmara M. de Matão;
b) Foi retirado para não prejudicar a concorrência;
renumerar o c para b
c) possuam o estado (status) correspondente ao especificado pelo funcionário da Câmara M. de Matão no filtro de pesquisa;
- possuir relatórios no formato sintético contendo informações sobre total de registros de pedidos de informação protocolados no ano, total de registros por classificação do estado (status) do registro, total de registros respondidos, etc.
- possuir relatórios no formato analítico, contendo todas as informações cadastradas no(s) registro(s) do(s) pedido(s) de informação protocolado(s), permitindo ao funcionário selecionar os registros através dos filtros de pesquisa;
- possibilitar a integração com o Portal da Transparência para a divulgação de informações estatísticas sobre os pedidos de informação protocolados, apresentando, no mínimo, as seguintes totalizações:
a) total de pedidos de informação protocolados no ano,
b) total de pedidos de informação respondidos no ano,
c) total de pedidos de informação rejeitados no ano,
d) total de pedidos de informação em andamento no ano,
H.4 - Possuir painel de controle para utilização - somente pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada - nas atividades de controle, manutenção, parametrização, inserção e alteração de informações com, no mínimo, as seguintes características:
- possuir sistema de controle de acesso com login e senha exclusivo para cada um dos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada;
- possuir mecanismos de segurança eficazes na limitação do acesso ao painel de controle (e na realização de atividades no sistema) para que somente os funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada consigam realizar alterações na área de acesso privativo dos funcionários no sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) da Câmara M. de Matão;
- possuir mecanismos de segurança eficazes na limitação do acesso à área de acesso privativo de cada cidadão/internauta no sistema para que somente o respectivo cidadão/internauta consiga acessar e realizar interações na sua respectiva área de acesso privativo no sistema WEB para atendimento de solicitação de informação (E-SIC) da Câmara M. de Matão;
- possuir mecanismos de log (registros) das transações realizadas via painel de controle do sistema a fim de que as operações realizadas fiquem disponíveis para auditorias futuras com - no mínimo - as informações pertinentes ao: nome do funcionário (usuário), data da atividade, horário da atividade, endereço IP utilizado pelo funcionário (usuário), dados da situação da informação antes da atividade promovida pelo funcionário (usuário), dados da situação da informação após a atividade promovida pelo funcionário (usuário); 
- possuir recursos de fácil utilização pelos funcionários da Câmara M. de Matão e da empresa contratada para possibilitar a parametrização do sistema e a digitação/inserção de conteúdos;
- possibilitar (e possuir mecanismos para) a realização de backups dos dados, permitindo inclusive a realização dos backups (cópias de segurança) com o banco de dados sendo utilizado pelo sistema para receber/disponibilizar informações aos internautas. Os mecanismos para a realização de backups poderão ser comandos agendados pela contratada no SGDB;
- possibilitar a recuperação das informações contidas nos backups de dados para utilização na solução de problemas/falhas ocorridos no sistema, e/ou outras técnicas de domínio da contratada que solucionem as ocorrências de problemas no sistema.
I - OBSERVAÇÕES GERAIS:
I.1 - O(s) sistema(s) administrativo(s) deste termo de referência deverão possibilitar:
I.1.a – No mínimo, para os itens A, B, C, D e E deste termo de referência (elencados no item I.13.a) a atribuição de permissões de acesso por usuário - definindo quais bases de dados cada um dos usuários (funcionários) da Câmara M. de Matão poderá: consultar, inserir registros, alterar registros, excluir registros, etc.
I.1.b – Nos casos em que os itens F, G e H deste termo de referência (elencados no item I.14.a) não possuam as características do item I.1.a, no mínimo, deverão possibilitar a criação de um usuário para cada funcionário da Câmara M. de Matão que utilizará o sistemas para suas atividades laborais.
I.1.c - O acesso ao(s) sistema(s) administrativo(s) deste termo de referência somente será permitido após a identificação do usuário (e sua senha) em tela inicial do sistema, liberando ao usuário os recursos que ele tem permissão para acessar/utilizar, observando os casos previstos nos itens I.1a e I.1.b.
I.2 - O(s) sistema(s) administrativo(s) deste termo de referência deverão funcionar em ambiente MS-Windows, sendo:
I.2.a - MS-Windows Server 2008 no servidor de dados da Câmara M. de Matão
I.2.b - MS-Windows Vista Business, MS-Windows 7 Professional, MS-Windows 8.1 Professional e MS-Windows 10 nas estações da rede da Câmara M. de Matão.
I.3 - O(s) sistema(s) administrativo(s) deste termo de referência deverão possuir registro das atividades (LOG) promovidas pelos usuários.
I.4 - A contratada deverá realizar o treinamento dos usuários (funcionários) da Câmara M. de Matão visando a utilização plena dos recursos do(s) sistema(s) administrativo(s) deste termo de referência.
I.4.1 - Cada um dos funcionários que utilizará o(s) sistema(s) deverá ser treinado pela contratada para o pleno aproveitamento dos recursos do(s) sistema(s) pertinentes à sua área de atuação na Câmara M. de Matão.
I.4.2 - A contratada deverá ministrar o treinamento, no mínimo, nas dependências da Câmara M. de Matão.
I.4.3 - A contratada deverá fornecer para cada um dos usuários do sistema:
I.4.3.a - um manual impresso de utilização do(s) sistema(s) com as informações necessárias para a plena utilização do(s) sistema(s) nas áreas de atuação do usuário (funcionário), ou
I.4.3.b - um mecanismo interno do(s) sistema(s) contendo o manual de utilização do sistema (Help on-line) com as informações necessárias para a plena utilização do(s) sistema(s) nas áreas de atuação do usuário (funcionário).
I.5 - Durante todo o período contratual (e prorrogações), a empresa deverá atender diretamente os usuários dos sistemas, esclarecendo dúvidas e promovendo consertos, manutenções, instalações/reinstalações do sistema, upgrade do sistema, inclusões e alterações necessárias, sem custos adicionais à Câmara M. de Matão, em conformidade com as necessidades da Câmara M. de Matão, obedecendo – no mínimo - as seguintes formas e prazos:
I.5.1 - Por telefone, nas necessidades de caráter urgente, com solução imediata do problema ou realização de solução alternativa (que não prejudique a Câmara) e promoção da solução definitiva dentro do prazo compatível com a complexidade dos serviços de conserto e as necessidades da Câmara.
I.5.2 - Através de e-mail ou sistema para abertura de chamados via WEB nas necessidades que não possuam urgência, com a promoção da solução definitiva dentro do prazo compatível com a complexidade dos serviços de conserto e as necessidades da Câmara.
I.5.3 - Todos os procedimentos de suporte aos usuários deverão ser registrados pela empresa e, após a solução (alternativa e/ou definitiva), enviados para os endereços eletrônicos (e-mail) dos funcionários da Câmara que atuam na gestão do contratos (Compras/Licitações) e no CPD (informática) para acompanhamento das ocorrências e alterações promovidas.
I.5.4 - A solução dos problemas ocorridos poderá ser realizada:
I.5.4.a - Sempre que possível, através de conexão remota com o servidor (ou estação de trabalho).
I.5.4.b - Quando necessário, através do deslocamento de técnicos da contratada até a sede da Câmara M. de Matão para a realização dos serviços "in loco", sem a promoção de custos adicionais à Câmara M. de Matão.
I.5.5 - A contratada realizará os serviços necessários (enviando técnicos à Câmara M. de Matão na impossibilidade de realização por conexão remota), sem custos adicionais à Câmara M. de Matão, inclusive nos casos:
I.5.5.a - de instalação do(s) sistema(s) em novos computadores servidor de dados.
I.5.5.b - de instalação do(s) sistema(s) em novos computadores estação da rede.
I.5.5.c - de reinstalação do(s) sistema(s) no computador servidor de dados.
I.5.5.d - de reinstalação do(s) sistema(s) em computadores estação da rede.
I.5.5.e - de treinamento de funcionários para utilização do sistema.
I.6 - Para a apresentação de propostas na licitação, as empresas licitantes poderão realizar a visita técnica na Câmara M. de Matão e:
I.6.1 - avaliar os servidores do CPD e verificar se os seus sistemas funcionarão de forma plena e adequada nos servidores existentes.
I.6.2 - avaliar as estações de trabalho (em todas as suas diversas configurações de hardware/software) e verificar se os seus sistemas funcionarão de forma plena e adequada nas estações existentes.
I.6.3 - avaliar as licenças de servidor de sistema gerenciador de bancos de dados e as respectivas licenças de acesso (CAL) que a Câmara M. de Matão possui e verificar se os seus sistemas funcionarão de forma plena, adequada e compatível com a legalidade pertinente ao assunto.
I.6.4 - Ocorrendo a negativa de funcionamento dos sistemas nas hipóteses I.6.1 e/ou I.6.2, a empresa não poderá participar da licitação em virtude da incompatibilidade de seus sistemas com os computadores existentes na Câmara M. de Matão.
I.6.5 - Ocorrendo a negativa de funcionamento dos sistemas na hipótese I.6.3, a empresa somente poderá apresentar proposta se os seus sistemas utilizarem sistema gerenciador de bancos de dados que não exija licenciamento pago, ou ainda, se a empresa arcar com todos os custos pertinentes ao licenciamento (licenças adequadas ao servidor e as estações) durante todo o período em que os sistemas funcionarem na Câmara de Matão (contrato inicial e prorrogações do contrato).
I.6.6 - avaliar os dados existentes nos bancos de dados dos sistemas atuais utilizados pela Câmara M. de Matão com o intuito de atender a migração de todos os dados existentes para o sistema da empresa licitante.
I.7 - O(s) sistema(s) administrativos deverá(ão) permitir a adaptação às necessidades da Câmara M. de Matão. A contratada realizará todas as alterações e acréscimos no(s) sistema(s) (sem custos adicionais à Câmara M. de Matão) que forem necessários, no mínimo, para o atendimento das exigências:
I.7.1 - de ordem legal federal, estadual e municipal,
I.7.2 - de determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
I.7.3 - de determinações por decisões judiciais,
I.7.4 - de determinações oriundas de interpelações/sugestões do Ministério Público,
I.7.5 - de determinações advindas de normatizações internas da Câmara Municipal de Matão através de Resoluções, Atos, Portarias, etc.,
I.7.6 - de determinações advindas de Pareceres expedidos pelo setor jurídico da Câmara Municipal de Matão.
I.8 - A empresa contratada deverá realizar a migração de todos os dados existentes nos bancos de dados dos sistemas atuais utilizados pela Câmara M. de Matão (incluindo todos os exercícios/anos existentes nos bancos de dados dos sistemas atuais utilizados por este legislativo) para o sistema da empresa licitante, sem nenhuma perda de dados que prejudique os setores desta Casa Legislativa. 
I.8.1 - A empresa contratada deverá realizar o acesso aos bancos de dados que armazenam os dados do(s) sistema(s) atuais da Câmara M. de Matão e utilizar as ferramentas da contratada para extrair os dados e todas as demais informações necessárias para a migração para o(s) sistema(s) da contratada (vencedora desta licitação).
I.8.2 - A empresa contratada deverá realizar o acesso aos arquivos que armazenam os dados do(s) sistema(s) atuais da Câmara M. de Matão e utilizar as ferramentas da contratada para extrair os dados e todas as demais informações necessárias para a migração para o(s) sistema(s) da contratada (vencedora desta licitação).
I.9 - Os dados e informações provenientes da utilização (pela Câmara M. de Matão) do(s) sistema(s) administrativos da empresa licitante (que for contratada) - incluindo os textos, imagens, arquivo, links e quaisquer dados/informações que estarão armazenados no sistema ofertado e contratado, são de propriedade única e exclusiva da Câmara Municipal de Matão, ficando a licitante vencedora, num prazo máximo de 15 dias úteis contados a partir da comunicação efetuada pela Câmara, obrigada a:
I.9.1. Fornecer os dados descritos (e outros pertinentes e não mencionados) em mídia DVD (ou disponibilizar o download dos arquivos) com todo o conteúdo dos bancos de dados pertinentes à Câmara Municipal de Matão, com as informações livres de senhas e demais proteções que impeçam o acesso aos dados, no formato escolhido pela Câmara, incluindo todos os serviços de exportação de dados, imagens, arquivos PDF, arquivos RTF (DOC ou de texto editável), arquivos HTML - contendo inclusive as informações sobre o relacionamento de tabelas, bem como todos os demais tipos de arquivos cadastrados no sistema durante a utilização do mesmo, arquivos, endereçamentos e todos os dados pertinentes e necessários para a importação das informações (e demais itens do presente termo de referência) em outros sistemas ou ainda para os casos de confecção de objetos licitatórios e/ou abertura de futuras licitações. O presente fornecimento de dados ocorrerá no início do quadrimestre que anteceder o término do contrato (e suas prorrogações), no término do contrato (e suas prorrogações) e também todas as vezes que solicitado pela Câmara Municipal de Matão com prazo máximo de 15 dias úteis para o cumprimento da solicitação. Caso a Câmara Municipal de Matão detecte alguma falha nos dados fornecidos, a empresa deverá tomar todas as medidas necessárias para sanar as falhas e fornecer os dados conforme as solicitações e exigências técnicas definidas pela Câmara Municipal de Matão, independentemente do período de tempo decorrido entre o fornecimento inicial dos dados e a detecção pela Câmara Municipal de Matão da falha ocorrida.
I.9.2 - O referido fornecimento contemplará o Layout dos arquivos gravados na exportação de dados supra referida, incluindo tipos de campos, tamanho, formato de campo (delimitado, largura fixa, etc.), caracteres de separação dos campos (tabulação, ponto e vírgula, vírgula, espaço, etc.).
I.9.3 - O referido fornecimento contemplará a identificação de cada campo e tabela nos arquivos gerados pela exportação relacionando-os com as informações contidas nos formulários e telas do sistema.
I.9.4 - O referido fornecimento contemplará a identificação de todos os campos e tabelas exportadas, inclusive os de controle interno do sistema.
I.9.5 - O referido fornecimento contemplará todas as informações pertinentes ao armazenamento de dados no sistema ofertado visando a perfeita conversão, migração e importação de dados para outros sistemas utilizados pela Câmara Municipal de Matão.
I.9.6 - O referido fornecimento de dados ocorrerá no início do quadrimestre que anteceder o término do contrato (e suas prorrogações), no término do contrato (e suas prorrogações) e também todas as vezes que solicitado pela Câmara Municipal de Matão com prazo máximo de 15 dias úteis para o cumprimento da solicitação, sem quaisquer ônus ou custos adicionais para a Câmara Municipal de Matão.
I.10 - A empresa contratada (vencedora desta licitação) deverá instalar novas versões do(s) sistemas(s) - realizando todas as atividades necessárias para a atualização pertinente - sempre que ocorrer o lançamento de novas versões e/ou atualizações:
I.10.1 - As atualizações e novas versões deverão ser instaladas e disponibilizadas sem custos adicionais à Câmara M. de Matão.
I.10.2 - As atualizações e novas versões somente serão instaladas após a análise e aprovação do setor de informática da Câmara M. de Matão.
I.11 - O(s) sistema(s) administrativos deste termo de referência deverão:
I.11.1 - possibilitar (e possuir mecanismos para) a realização de backups dos dados, permitindo inclusive a realização dos backups (cópias de segurança) com o(s) banco(s) de dados sendo utilizado(s) pelo(s) sistema(s) para receber/disponibilizar informações aos usuários.
I.11.2 - possibilitar a recuperação das informações contidas nos backups de dados para utilização na solução de problemas/falhas ocorridos no(s) sistema(s), e/ou outras técnicas de domínio da contratada que solucionem as ocorrências de problemas no(s) sistema(s).
I.12 - O número de usuários do(s) sistema(s) administrativo(s) é atualmente designado pelos seguintes setores e quantidades:
I.12.1 - Setor de recursos humanos/folha de pagamento, com 2 usuário(s).
I.12.2 - Setor de compras/licitações, com 2 usuário(s).
I.12.3 - Setor de almoxarifado/patrimônio, com 1 usuário(s). 
Observação: O usuário do setor de patrimônio/almoxarifado é um dos usuários do setor de compras/licitações.
I.12.4 - Setor de contabilidade/tesouraria, com 2 usuário(s).
I.12.5 - Setor de informática, com 2 usuário(s).
I.12.6 - Observação: Visando o auxílio nas atividades cabíveis ao setor de informática,  o(s) usuário(s) do setor de informática necessita(m) do acesso a todos os recursos de todos os sistemas do presente termo de referência.
I.13 – O(s) banco(s) de dados dos sistemas elencados neste item I.13 será(ao) instalados no(s) servidor(es) da Câmara M. de Matão permitindo o acesso somente aos funcionários desta Casa Legislativa utilizando os recursos da rede local (LAN) da Câmara M. de Matão, através dos respectivos sistemas:
l.13.a – Sistemas cujo banco(s) de Dados deverá(ão) ser instalados nos servidor(es) da Câmara:
I13.a.1 – Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc. (item A do termo de referência),
I13.a.2 – Controle de Compras, Licitações e Contratos (item B do termo de referência),
I13.a.3 – Controle de Almoxarifado (item C do termo de referência),
I13.a.4 – Controle de Patrimônio (item D do termo de referência),
I13.a.5 – Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento (item E do termo de referência).
l.13.b – As informações dos sistemas com os bancos de dados elencados no item I.13.a deverão ser encaminhadas automaticamente para os servidores da empresa contratada visando a disponibilização no “Portal para Transparência Pública” (item F do termo de referência) para acesso dos internautas através do(s) servidor(es) da empresa contratada ou do(s) servidor(es) de terceiros utilizados pela contratada.
I.14 – O(s) banco(s) de dados dos sistemas elencados neste item I.14 será(ao) instalados no(s) servidor(es) da empresa contratada (ou no(s) servidor(es) de terceiros utilizados pela contratada) permitindo o acesso dos funcionários desta Casa Legislativa utilizando os recursos da Internet e também dos internautas através da Internet:
l.14.a – Sistemas cujo banco(s) de Dados deverá(ão) ser instalados nos servidor(es) da Câmara:
I14.a.1 – Portal para Transparência Pública alimentado com as informações dos Sistemas Administrativos (item F do termo de referência),
I14.a.2 – Sistema WEB para atendimento da Ouvidoria Parlamentar (item G do termo de referência),
I14.a.3 – Sistema WEB para atendimento de Solicitação de Informação – E-SIC (item H do termo de referência).
l.14.b – As informações dos sistemas com os bancos de dados elencados no item I.14.a deverão ser disponibilizadas diferenciando o acesso dos funcionários da Câmara M. de Matão do acesso realizado pelos internautas (munícipes, etc.), realizando o tratamento adequado para que os funcionários tenham os recursos necessários para suas atividades laborais.























ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

A	empresa..............................................,	inscrita	no	CNPJ/MF	sob	o nº .................,estabelecida à Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., na cidade de ................, telefone................, fone/fax ....................., vem pela presente apresentar em anexo sua proposta de preços para “a  contratação de empresa especializada no serviço de Solução Integrada de Gerenciamento de Processos na Administração Pública, incluindo a locação (licença de uso) de software, treinamento de pessoal, suporte técnico, hospedagem e publicação de páginas web pertinentes às informações do software locado (Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);, Controle de Almoxarifado, Controle de Patrimônio, Controle de Compras, Licitações e Contratos, Recursos Humanos/Folha de Pagamento, Transparência Pública, Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar, Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC) que possuam exigência legal de sua disponibilidade na Internet ou necessidade de operação usando os recursos da World Wide Web. Incluí ainda a manutenção e a atualização de software e assistência técnica sempre que solicitado pela Câmara Municipal de Matão, sem limite de visitas ou chamados, visando garantir as alterações legais, corretivas e evolutivas nos seguintes itens objeto da Licitação” à Câmara Municipal de Matão - SP, de acordo com as exigências do presente Edital.




Módulo da Solução Integrada
Preço Mensal
Preço Total para 12 Meses
01
Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);


02
Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal


03
Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal


04
Controle de Compras, Licitações e Contratos


05
Recursos Humanos (Folha de Pagamento)


06
Transparência Pública, nos termos do Anexo I 


07
Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar


08
Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC


Valor Total 12 meses (A)




Módulo da Solução Integrada
Preço Para Implantação, Conversão e Treinamento
01
Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);

02
Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal

03
Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal

04
Controle de Compras, Licitações e Contratos

05
Recursos Humanos (Folha de Pagamento)

06
Transparência Pública, nos termos do Anexo I

07
Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar

08
Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC

Valor Total (B)

Valor Total Global (A) + (B)
    Preço Global por extenso:
Dados do responsável pela assinatura do contrato: Prazo de pagamento:
Dados da conta corrente: Valida da Proposta

..................., ............... de ................................ de ............

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.°do documento de identidade
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP CELEBRA COM ... PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO A LOCAÇÃO (LICENÇA DE USO) DE SOFTWARE, TREINAMENTO DE PESSOAL, SUPORTE TÉCNICO, HOSPEDAGEM E PUBLICAÇÃO DE PÁGINAS WEB PERTINENTES ÀS INFORMAÇÕES DO SOFTWARE LOCADO (CONTABILIDADE PÚBLICA COM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTROLE DE TESOURARIA, ETC., CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA WEB PARA ATENDIMENTO E OUVIDORIA PARLAMENTAR, SISTEMA WEB PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO E-SIC) QUE POSSUAM EXIGÊNCIA LEGAL DE SUA DISPONIBILIDADE NA INTERNET OU NECESSIDADE DE OPERAÇÃO USANDO OS RECURSOS DA WORLD WIDE WEB. INCLUÍ AINDA A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEMPRE QUE SOLICITADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO, SEM LIMITE DE VISITAS OU CHAMADOS, VISANDO GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NOS SEGUINTES ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO” À CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 64.925.092/0001-01, situada a Avenida Padre Nelson Antônio Romão, 859, Centro – Matão – SP, neste ato representada pelo seu Presidente, o vereador VALTER LUIZ TREVIZANELI, denominada CONTRATANTE e ..., sediada na Rua/Av. ..., n.º ..., na cidade de ..., Estado de ..., Inscrita no CNPJ sob n.º ..., Inscrição Estadual n.º ..., representada por ..., portador do R.G. n.º ..., CPF n.º ..., denominada CONTRATADA, partes ao final assinadas, celebram o presente Contrato, de acordo com as disposições nele  contidas e em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018, nos termos da Lei Federal 10.520/02, e subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e na forma das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de solução integrada de gerenciamento de processos na administração pública, incluindo a locação (licença de uso) de software, treinamento de pessoal, suporte técnico, hospedagem e publicação de páginas web pertinentes às informações do software locado (Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc., controle de almoxarifado, controle de patrimônio, controle de compras, licitações e contratos, recursos humanos/folha de pagamento, transparência pública, sistema web para atendimento e ouvidoria parlamentar, sistema web para atendimento de solicitação de informação e-sic) que possuam exigência legal de sua disponibilidade na internet ou necessidade de operação usando os recursos da world wide web. incluí ainda a manutenção e a atualização de software e assistência técnica sempre que solicitado pela câmara municipal de matão, sem limite de visitas ou chamados, visando garantir as alterações legais, corretivas e evolutivas nos seguintes itens objeto da licitação” à Câmara Municipal de Matão - SP, conforme especificações constantes no PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018, que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem.



CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
O valor total do objeto do presente instrumento é de R$ ... (...)., divididos conforme planilha de preços abaixo:



Módulo da Solução Integrada
Preço Mensal
Preço Total para 12 Meses
01
Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);


02
Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal


03
Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal


04
Controle de Compras, Licitações e Contratos


05
Recursos Humanos (Folha de Pagamento)


06
Transparência Pública, nos termos do Anexo I 


07
Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar


08
Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC


Valor Total 12 meses (A)




Módulo da Solução Integrada
Preço Para Implantação, Conversão e Treinamento
01
Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc.);

02
Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal

03
Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal

04
Controle de Compras, Licitações e Contratos

05
Recursos Humanos (Folha de Pagamento)

06
Transparência Pública, nos termos do Anexo I

07
Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar

08
Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC

Valor Total (B)


Valor Total Global (A) + (B)



O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante a apresentação do documento fiscal competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado, correspondente ao serviço efetivamente realizado, verificado e aceito pela contratante.
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada.
A cada pagamento efetivado pela contratante, será procedida prévia verificação da regularidade fiscal da contratada.
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, esses serão restituídos pela Contratante, para que a Contratada promova as correções necessárias, não respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes:

Imediatamente após a emissão da ordem de serviço, a contratada deverá dar inicio aos trabalhos de implantação da solução integrada e conversão dos dados contidos atualmente em uso pela Câmara Municipal de Matão. O prazo máximo para que a solução integrada esteja totalmente implantado e plenamente operante em todas suas funções, e, com todos os dados convertidos, não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data da emissão da ordem de serviço.
Depois de implantado a solução integrada e convertido os dados, a empresa contratada deverá realizar a apresentação oficial da nova solução aos usuários e técnicos da Câmara Municipal de Matão, visando apurar o efetivo atendimento de todas as condições exigidas pelo edital, e, o funcionamento pleno para todas as áreas licitadas.
Constatadas irregularidades no funcionamento da solução integrada, a CÂMARA DE MATÃO - SP poderá determinar à contratada a correção da falha, devendo a nova solução ser adequada inteiramente ao exigido pelo edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES
O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações contratuais sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, sem prejuízo ao estabelecido no Artigo 87 da Lei 8.666/93:
	advertência;

pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas;
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.

As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.
A CONTRATADA não incorrerá em sanções quando o descumprimento dos prazos estabelecidos resultar de força maior devidamente comprovada ou por culpa exclusiva da CONTRATANTE ou de instruções da CÂMARA DE MATÃO - SP.
CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES
Correrá por conta da CONTRATADA:
Exclusivamente, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação dos serviços, objeto do presente.
As contribuições devidas à Seguridade Social.
Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de acidentes de trabalho.
Não serão de responsabilidade da CONTRATADA os seguintes serviços:
Pleno funcionamento do hardware dos equipamentos servidores de banco de dados e estações de trabalho;
Configurações de Redes e Firewalls na infraestrutura de tráfego de dados dentro da rede local da Câmara M. de Matão;


Instalação e Configuração de Sistema Operacional nos servidores e estações de trabalho da rede local da Câmara M. de Matão;
Pleno funcionamento de link de banda larga de dados da rede local da Câmara M. de Matão;

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE nomeará um responsável técnico para acompanhar e fiscalizar os trabalhos, a fim de assegurar a perfeita execução dos serviços de conformidade com as condições deste instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n. 8.666/93, especialmente nos seus artigos n. 78, 79 e 80, com seus respectivos incisos.
CLÁUSULA OITAVA: DA MANUTENÇÃO DAS EXIGÊNCIAS
Fica a CONTRATADA com a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas e apresentadas na licitação.
CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES
A despesa referente à contratação do serviço ocorrerá à conta da Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.- Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 14.1
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
Será rejeitado, pela CONTRATANTE, o fornecimento dos serviços com especificações diferentes das constantes da proposta vencedora e Anexo I do Edital que faz parte do PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/2018.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO
O presente instrumento vincula-se à Lei Federal n.º 10.520/02, e subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores, bem como ao Processo de Licitatório nº 02/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018, fazendo, portanto, parte integrante do mesmo.
Aos casos omissos, aplicar-se-á a Lei supra citada e, subsidiariamente o Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes, até o limite estabelecido no inciso II, Artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.
O reajuste do preço contratado, após o prazo de 12 (doze) meses, será equivalente à variação percentual do IGP-DI/FGV - Índice de Preço – Disponibilidade Interna da Função Getúlio Vargas, dos últimos 12 (doze) meses.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
As partes signatárias do presente instrumento elegem o foro da Comarca de Matão - SP, para dirimir dúvidas, omissões e litígios oriundos da execução do que ora pactua-se.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento de contrato, perante duas testemunhas abaixo assinadas, para um único e só fim de direito.

Matão, ___ de ______ de 2018


VALTER LUIZ TREVIZANELI
Presidente
Contratante

Contratada

Testemunha 01


Testemunha 02
ANEXO IV

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO



“DECLARAÇÃO”


À
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO

At. – Pregoeiro Oficial

Ref.: Processo Licitatório n.º 02/2018- Pregão Presencial n.º 01/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.


..................., ............... de ................................ de ............


Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.°do documento de identidade

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO


“DECLARAÇÃO”


À
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP

At. – Pregoeiro Oficial

Ref.: Processo Licitatório nº 02/2018 – Pregão Presencial n.º 01/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de ..........


Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do documento de identidade


ANEXO VI

MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE


“DECLARAÇÃO”


À
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP

At. – Pregoeiro Oficial

Ref.: Processo Licitatório nº 02/2018 – Pregão Presencial n.º 01/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 
Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de ..........
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do documento de identidade


Pregão Presencial nº 01/2018
73

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007 
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM IV DO EDITAL.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP

At. – Pregoeiro Oficial

Ref.: Processo Licitatório nº 02/2018 – Pregão Presencial n.º 01/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que: 
	O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;

A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)






ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO


“DECLARAÇÃO”
À
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP

At. – Pregoeiro Oficial

Ref.: Processo Licitatório nº 02/2018 – Pregão Presencial n.º 01/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Por ser verdade assina a presente
..................., ............... de ................................ de ..............

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do documento de identidade













ANEXO IX

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TESTE OBJETIVA E VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Objetivo e abrangência

Fornecer os insumos necessários à realização da prova de teste objetiva da solução apresentada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 01/2018, quanto ao atendimento dos requisitos funcionais e não funcionais contidos no Termo de Referência.

Justificativa da Prova de Teste Objetiva e Verificação de Conformidade:

Não pretende a Administração analisar os sistemas ofertados para fins de classificação das propostas. Trata-se na verdade, de hipótese de verificação acerca da veracidade e real compatibilidade da proposta com as especificações do edital.
O artigo 4º, VII e X, da Lei n.10.520/02, é expresso ao dispor que, aberta a sessão, proceder-se-á à imediata abertura das propostas e à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.
No caso em questão, a prova de teste objetiva pretende verificar se a solução apresentada satisfaz as exigências do termo de referência. Destaca-se, que, “quando exigida, não pode constituir condição de habilitação dos licitantes, devendo limitar-se ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar. Caso não seja aceito o material entregue ou apresentado para análise, o licitante deve ser desclassificado, devendo ser exigido do segundo e assim sucessivamente, até ser classificada uma empresa que atenda plenamente às exigências do ato convocatório” Acórdão 2763/2013 Plenário.

Da forma de realização da Prova de Teste Objetiva

Para aceitação da proposta será exigida apresentação de prova de teste objetiva, conforme as condições abaixo:

	Finalizada a etapa competitiva (lances), o Pregoeiro convocará a equipe técnica da CÂMARA DE MATÃO - SP e o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para após 2 (dois) dias úteis, contados da data de convocação, iniciar a Prova de Teste Objetiva.
	O licitante que não comparecer na data marcada para demonstração será desclassificado automaticamente do certame, podendo ocorrer a convocação do licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.

O licitante deverá instalar a ferramenta, em equipamento próprio, para demonstração das funcionalidades do sistema aos membros da equipe técnica da CÂMARA DE MATÃO - SP. Esta equipe fará uma avaliação da ferramenta e confrontará suas funcionalidades com os requisitos especificados no TERMO DE REFERÊNCIA.
A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos implicará na desclassificação imediata da proponente no certame.
Poderão as licitantes, comparecer com técnicos devidamente capacitados para desenvolver as atividades de demonstração solicitadas.
	Fica reconhecido 	o direito	dos	licitantes	concorrentes	acompanharem	os procedimentos relativos à prova de teste objetiva.
	Os licitantes que forem assistir a prova de teste objetiva não poderão interrompê-la de nenhum modo, sendo-lhes permitido fazer constar pronunciamento em ata.
	Se o licitante for aprovado na prova de teste objetiva e sua proposta estiver em conformidade com este Edital, ela será aceita, caso ele seja reprovado, sua proposta será desclassificada e será convocado o licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.

Documentação Complementar

A empresa arrematante deverá apresentar no início/antes das apresentações dos sistemas, a seguinte documentação complementar devidamente impressa com a identificação da empresa licitante, contendo a razão social e o nº de inscrição no CNPJ, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador:

	quanto às características técnicas:


I - descrição completa da única solução integrada, com riqueza de detalhes, observados os requisitos mínimos descritos no Anexo I – Termo de Referência, a fim de comprovar sua real capacidade de atendimento do objeto licitado, de forma a permitir a verificação de conformidade dos requisitos estabelecidos no Anexo I deste Edital;

II - declaração de que a solução integrada é multiusuário, provendo, dessa forma, rotinas necessárias à conservação da integralidade das informações fornecidas, bem como definição de rotinas de segurança.

	quanto à implantação e funcionamento:
	declaração de que o prazo de instalação, conversão dos dados, treinamento e liberação, para pleno funcionamento da solução integrada, de acordo com os requisitos estabelecidos no presente edital não será superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da emissão da ordem de serviço;

declaração de que realizará a conversão de todos os dados para a solução integrada, objeto desta licitação, migrando das bases de dados dos sistemas atualmente em uso pela CÂMARA DE MATÃO - SP;
declaração de que a solução integrada entrará em operação plena no dia imediatamente posterior ao período acima.

	planos técnicos contendo:
	planos de implantação: representando às condições e os procedimentos para a implantação da solução integrada proposta, incluindo atividades de conversão de bases de dados (arquivos, etc.) atualmente em uso pela CÂMARA DE MATÃO - SP e respectivos cronogramas para cada área;


	planos de manutenção: apresentando a política técnica e administrativa adotadas pelo proponente para atualizações de versões; evolutivas, de ordem legal, e corretiva, e rotinas específicas quando solicitadas pela CÂMARA DE MATÃO - SP;



	planos de treinamento: apresentando às condições de treinamento, períodos, números mínimos de usuários recomendado e local para treinamento dos usuários, para a solução integrada, o plano de treinamento deverá ser elaborado de acordo com as especificações apresentadas a seguir:



Área
Número Total de Usuários
Quantidade de Usuários por Grupo
Horas de Treinamento por Grupo
1. Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc;.



2. Controle do Almoxarifado da Câmara Municipal.



3. Controle do Patrimônio da Câmara Municipal. 



4. Controle de Compras, Licitações e Contratos



5. Recursos Humanos (Folha de Pagamento).



6. Transparência Pública, nos termos do Anexo I – Termo de Referência do presente Edital



7. Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar



8. Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação E-SIC




	planos de suporte técnico: apresentando as condições, características de cada modalidade de atendimento disponível, tempo de atendimento, número de pessoal técnico designado para a solução integrada;


	tempo de atendimento do chamado técnico (in loco), após o chamado da CONTRATANTE, que deverá ser informado em horas, observado o tempo máximo de 12 (doze) horas.



