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CONTRATO Nº 46/2019 
Contratação Emergencial – Dispensa de Licitação nº 11/2019 

 
CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
FORNECIMENTO MEDIANTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO TREINAMENTO DE 
PESSOAL, ASSISTÊNCIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMIGRAÇÃO DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA.  
 
Das partes: 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-08, 

neste ato representada por seu Presidente Marcos Santana Rezende, brasileiro, 
advogado, RG 5.095.896 e CPF 336.405.218-20, neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA. – EPP, CNPJ nº 
60.126.570/0001-54, localizada na Rua Doutor Laerte Machado Guimarães, nº 590, 1º 
andar, bairro São Benedito, CEP 12.410-180 na Cidade de Pindamonhangaba, estado 
de São Paulo, aqui representada por Felipe César Pombo, CPF 162.723.878-65, neste 
instrumento simplesmente denominado CONTRATADA, 
 

assinam as partes o presente contrato emergencial para prestação serviços e fornecimento 
mediante locação de software, incluindo treinamento de pessoal, assistência, instalação, 
implantação e imigração de sistemas integrados de informática destinados à gestão pública. 
consoante as disposições expressas no Processo nº 35/2019, Dispensa de Licitação nº 
11/2019, com fulcro no inciso IV do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente 
justificado nas fls. 3/11 do processo acima citado, sob as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço e fornecimento, 
incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica, instalação, implantação e 
migração de Sistemas Integrados de Informática destinados à Gestão Pública, 
inclusive os dados da Câmara Municipal de Marília, desde o exercício de 2007, 
em linguagem visual, com Banco de Dados Relacional, para trabalhar em 
Sistema Operacional de Rede TCP/IP, multiusuário, envolvendo todos os 
serviços de Contabilidade Pública, atendendo ao MCASP; Patrimônio; Materiais 
e Compras; Gerenciamento de Acessos e Auditoria; Cadastros; Almoxarifado; 
Tesouraria; Relatórios de Adiantamentos; Execução Orçamentária; Folha de 
Pagamento; Holerite Eletrônico e Recursos Humanos e as fases da AUDESP, 
em conformidade com a legislação do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, Audesp, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência, e demais 
legislações vigentes sobre o assunto, backup e sistemas de gerenciamento a 
distância, e demais legislações, backup e sistemas de gerenciamento a 
distância.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

2.1. A empresa contratada deverá executar os serviços na Câmara Municipal de 
Marília, na Rua Bandeirantes, nº 25, segundo o conjunto de especificações 
técnicas dos sistemas aplicativos descritos nesta Cláusula. 
 

2.2.  Requisitos gerais exigidos para os sistemas aplicativos: 
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2.3.  Fazer a manutenção corretiva dos aplicativos após o chamado do Setor 
competente, através de visita técnica quando se fizer necessária, no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil, sem que isto gere ônus para a Edilidade. 

 
 

 
2.3.1.  Características: 

 
a) Estrutura visual, GUI (Graphical User Interface - Interface Gráfica do Utilizador), 

deverá ser do tipo janelas, com menus e ícones facilitadores. 
b) Estrutura de Banco de Dados Cliente-Servidor. - Sistema multiusuário. 
c) Controle efetivo de segurança e auditoria em todo o sistema. 
d) Gerador de relatórios e documentos, possibilitando que os relatórios sejam 

enviados para tela, arquivo ou impressora. 
e) Controle de transações, mantendo integridade do Banco de Dados em quedas de 

energia e falhas de hardware ou software. 
f) Possuir uma rotina de backup, permitindo cópias automáticas (em CDRW, Pendrive 

ou HD) e possibilitar opção de restauração de arquivos se necessário algum 
reprocessamento. 

g)  Permitir personalizar relatórios com a identificação da Câmara Municipal. 
h) Arquitetura integrada de sistemas com um perfeito relacionamento entre os 

componentes, permitindo uma comunicação automática e adequada de dados e a 
performance do funcionamento. 

i) A referida integração deve garantir que uma única transação executada pelo 
usuário desencadeie todas as ações a ela pertinentes, tornando os processos do 
sistema totalmente integrados entre si. 

j) Possuir, onde couber, opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos 
sistemas aplicativos. 

k) Armazenar, processar e representar datas anteriores, durante e posteriores ao 
presente ano. 

l) Possuir estrutura de suporte telefônico 0800, cabendo registrar que na ausência 
desta estrutura, todas as ligações procedentes da Câmara Municipal de Marília, 
para quaisquer assuntos pertinentes à avença que se firmará, serão efetuadas na 
modalidade a cobrar ou similar. 

m)  Oferecer a opção de Ajuda no sistema, específica para cada módulo. 
n)  Possuir Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) com licença Open 

Source (free). 
 

2.3.2 Suportes e Serviços 
 

a) Controle e execução de atualizações e revisões. 
b) Manutenção dos sistemas. 
c) Suporte através de visita mensal, telefone, e-mail, online, quando solicitado.  

  
2.4.  Patrimônio.  
 
2.4.1. Objetivo:  

 
a) Gerenciar o cadastro dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Marília. 

 
2.4.2.  Características 

 
I. Estrutura do cadastro de bens patrimoniais alterável pelo usuário. 
II. Histórico das movimentações dos bens pelos setores da entidade. 
III. Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
IV. Gerador de relatórios e documentos. 
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V. Composição 
VI. Tabela de tipo do bem 
VII. Tabela de subtipo do bem 
VIII. Tabela de grupo de bens 
IX. Tabela de motivo de baixa 
X. Tabela de locais e responsáveis 
XI. Cadastro de bens patrimoniais classificados por tipo e subtipo 
XII. Agrupamento de bens em conjuntos 
XIII. Movimentação dos bens pelos setores da entidade possibilitando o 

armazenamento do histórico das movimentações e movimentação em lote 
XIV. Lançamento de baixa de bens informando o motivo da baixa 
XV. Lançamento de correção e depreciação dos valores dos bens 
XVI. Elaboração de ficha de manutenção dos bens 
XVII. Consulta da tabela de tipo do bem 
XVIII. Consulta da tabela de subtipo do bem 
XIX. Consulta da tabela de grupo de bens 
XX. Consulta da tabela de motivo de baixa 
XXI. Consulta da tabela de locais e responsáveis 
XXII. Consulta do cadastro de bens patrimoniais 
XXIII. Consulta dos conjuntos de bens 
XXIV. Consulta do histórico das movimentações dos bens pelos setores da entidade 
XXV. Consulta das fichas de manutenção dos bens 
XXVI. Consulta ao Balancete Patrimonial por período 
XXVII. Consulta as baixas patrimoniais por período 
XXVIII. Consulta dos Bens incorporados por período 
XXIX. Importação e exportação de arquivos por meio de cabo USB (Coletor de Dados) 
XXX. Impressão da ficha dos bens 
XXXI. Impressão do termo de custódia 
XXXII. Impressão do inventário dos bens 
XXXIII. Impressão de relatórios estatísticos 
XXXIV. Impressão da tabela de tipo do bem 
XXXV. Impressão da tabela de subtipo do bem 
XXXVI. Impressão da tabela de grupo de bens 
XXXVII. Impressão da tabela de motivo de baixa 
XXXVIII. Impressão da tabela de locais e responsáveis 

 
2.5. Materiais e compras.  
 
2.5.1 Objetivo:  

 
a) Gerenciar um cadastro com os materiais e serviços a serem adquiridos. 
b) Gerenciar os processos de compra a serem realizados conforme legislação 

pertinente. 
 

2.5.2. Características 
 

a) Estrutura do cadastro de materiais alterável pelo usuário. 
b) Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
c) Gerador de relatórios e documentos. 
d) Criação de layouts próprios de autorização de fornecimento. 
e) Criação de layouts próprios de edital. 
f) Regime de competência anual. 
g) Integração com o sistema de execução orçamentária. 
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2.5.3. Composição 
 

I. Tabela de grupos de materiais 
II. Tabela de subgrupos de materiais 
III. Tabela de unidades de medida dos materiais 
IV. Tabela de atividades dos fornecedores 
V. Tabela de subatividades dos fornecedores 
VI. Tabela de objetos das licitações 
VII. Tabela de limites de compra de cada modalidade de licitação 
VIII. Tabela de prazos legais de cada modalidade de licitação e critério de julgamento 
IX. Cadastro de materiais possibilitando: classificação por grupo e subgrupo; 

informações sobre estoque mínimo, estoque máximo e ponto de ressurgimento; 
armazenamento da imagem do mesmo. 

X. Vinculação de fornecedores à atividades e subatividades. 
XI. Cadastro e gerenciamento de contratos vinculados aos processos licitatórios. 
XII. Emissão dos pedidos de compra prevendo: disponibilidade de saldo 

orçamentário; provação, recusa ou reedição do pedido e status de controle da 
situação do mesmo. 

XIII. Cadastro de autorizações de fornecimento para os processos de compra 
finalizados. 

XIV. Cadastro de processos de compra prevendo: objeto; modalidade de licitação; 
critério de julgamento; tipo de compra (por item, por lote, global) e status para 
controle da situação do processo. 

XV. Cadastro de cotações para todos os processos de compra possibilitando: 
inclusão de mais de um pedido de compra para as cotações; seleção de 
fornecedores; inclusão de parcelas e prazos de pagamento; julgamento das 
cotações com opção de desempate e status para controle da situação da 
cotação. 

XVI. Cadastro de licitações vinculadas aos processos de compra das modalidades: 
carta convite; tomada de preço; concorrência pública e Convite, status para 
controle da situação da licitação, elaboração de edital, importação de edital, 
seleção de fornecedores, envio do edital via e-mail e controle dos envios de 
edital. 

XVII. Opção de acompanhamento das seções de licitação incluindo: credenciamento 
dos representantes, abertura do envelope de documentação, abertura do 
envelope de proposta, lances, apresentação do produto objeto da licitação, 
julgamento, recursos, ocorrências de cada uma das fases, elaboração da ata da 
seção e homologação. 

XVIII. Consulta das tabelas de grupos e subgrupos de materiais 
XIX. Consulta da tabela de unidades de medida dos materiais 
XX. Consulta das tabelas de atividades e subatividades dos fornecedores 
XXI. Consulta da tabela de objetos das licitações 
XXII. Consulta da tabela de limites de compra 
XXIII. Consulta da tabela de prazos legais 
XXIV. Consulta do cadastro de materiais 
XXV. Consulta da vinculação dos fornecedores às atividades e subatividades 
XXVI. Consulta do cadastro de contratos 
XXVII. Consulta dos pedidos de compra 
XXVIII. Consulta das autorizações de fornecimento 
XXIX. Consulta do cadastro de processos de compra 
XXX. Consulta do cadastro de cotações 
XXXI. Consulta do cadastro de licitações 
XXXII. Consulta dos editais 
XXXIII. Consulta das seções de licitação 
XXXIV. Impressão dos pedidos de compra 
XXXV. Impressão das autorizações de fornecimento 
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XXXVI. Impressão de cotações 
XXXVII. Impressão dos editais 
XXXVIII. Impressão das atas das seções de licitação 
XXXIX. Relação de grupos e subgrupos de materiais 
XL. Relação de unidades de medida dos materiais 
XLI. Relação de atividades e subatividades dos fornecedores 
XLII. Relação de objetos das licitações 
XLIII. Relação de limites de compra 
XLIV. Relação de prazos legais 
XLV. Relatório dos materiais 
XLVI. Relação da vinculação dos fornecedores às atividades e subatividades 
XLVII. Relação de contratos 
XLVIII. Relatório dos pedidos de compra por período 
XLIX. Relatório das autorizações de fornecimento por período 
L. Relatório dos processos de compra por período e modalidade de licitação 
LI. Relatório das licitações por período e modalidade de licitação 
LII. Exportação de dados para publicação no Portal da Transparência 
LIII. Relatórios de Balancetes, Balanços e Anexos 
2.6.  Gerenciamento de acessos e auditoria.  
 
2.6.1. Objetivo: 

 
a) Gerenciar um cadastro de usuários e seus respectivos acessos a cada uma das 

opções dos sistemas implantados. 
b) Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
c) Gerador de relatórios e documentos. 
d) Armazenar os acessos a cada uma das opções dos sistemas implantados 

permitindo a realização de auditoria nos trabalhos realizados pelos usuários. 
 

2.6.2. Características 
 

a) Cadastro de usuários e senhas de acesso devidamente codificados com a 
possibilidade de criação de grupos de usuários. 

 
2.6.3. Composição 

 
I. Cadastro de usuários 
II. Cadastro de grupo de usuários 
III. Cadastro de senha para os usuários 
IV. Atribuição de acessos aos usuários relativos aos trabalhos por eles realizados 
V. Cadastro dos acessos dos usuários às opções de cada um dos sistemas 

implantados (Auditoria) 
VI. Consulta dos acessos atribuídos aos usuários 
VII. Consulta dos acessos dos usuários às opções de cada um dos sistemas 

implantados (Auditoria) 
VIII. Relatório dos acessos dos usuários às opções de cada um dos sistemas 

implantados (Auditoria) 
 

2.7. Cadastros.  
 
2.7.1. Objetivo: 

 
a) Gerenciar um Cadastro Único de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. 

 
2.7.2. Características 
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a) Estrutura do cadastro de pessoas físicas e jurídicas alterável pelo usuário. 
b) Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
c) Gerador de relatórios e documentos. 
d) Integração com os sistemas de materiais e compras, almoxarifado, execução 

orçamentária e tesouraria. 
 

2.7.3. Composição 
 

I. Tabela de estados 
II. Tabela de municípios 
III. Tabela de bairros 
IV. Tabela de logradouros 
V. Tabela de tipo de atividade 
VI. Tabela de atividade 
VII. Cadastro único de pessoas físicas e jurídicas com vinculação às tabelas acima 
VIII. Consulta da tabela de estados 
IX. Consulta da tabela de municípios 
X. Consulta da tabela de bairros 
XI. Consulta da tabela de logradouros 
XII. Consulta da tabela de tipo de atividade 
XIII. Consulta da tabela de atividade 
XIV. Consulta do cadastro de pessoas físicas e jurídicas 
XV. Impressão do rol do cadastro de pessoas físicas e jurídicas 
XVI. Impressão da tabela de estados 
XVII. Impressão da tabela de municípios 
XVIII. Impressão da tabela de bairros 
XIX. Impressão da tabela de logradouros 
XX. Impressão da tabela de tipos de atividade, Impressão da tabela de atividades 

 
2.8. Almoxarifado.  
 
2.8.1. Objetivo: 

 
a) Gerenciar a movimentação de entradas e saídas de materiais do almoxarifado. 
b) Gerenciar um cadastro com os materiais e serviços a serem adquiridos. 

 
2.8.2. Características 

 
a) Estrutura do cadastro de materiais alterável pelo usuário. 
b) Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
c) Gerador de relatórios e documentos. 
d) Regime de competência mensal. 
e) Integração com o sistema de materiais e compras. 

 
2.8.3. Composição 

 
I. Tabela de Grupos de Materiais 
II. Tabela de Subgrupos de Materiais 
III. Tabela de Unidades de Medida dos Materiais 
IV. Cadastro de materiais possibilitando: classificação por grupo e subgrupo; 

informações sobre estoque mínimo, estoque máximo e ponto de ressuprimento; 
armazenamento da imagem do mesmo. 

V. Lançamento de entrada de material por: Autorização de Fornecimento, nota 
fiscal, devolução e acerto de inventário. 

VI. Lançamento de saída de material por: utilização e acerto de inventário. 
VII. Calculo automático do preço médio a cada movimentação de entrada e saída de 
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material. 
VIII. Consulta dos lançamentos de entrada de material 
IX. Consulta dos lançamentos de saída de material 
X. Consulta do saldo dos materiais 
XI. Consulta das tabelas de grupos e subgrupos de materiais 
XII. Consulta da tabela de unidades de medida dos materiais 
XIII. Impressão do inventário físico 
XIV. Impressão do inventário financeiro 
XV. Impressão do inventário físico e financeiro 
XVI. Impressão da nota de entrega de material 
XVII. Impressão da ficha de estoque 
XVIII. Relatório das saídas de material por setor requisitante 
XIX. Relatório de reposição geral 
XX. Relatório de preço médio 
XXI. Relatório de saldos em uma determinada data 
XXII. Relatório de estoque atual 
XXIII. Relatório de acerto de inventário 
XXIV. Relatório de lançamentos 
XXV. Relatório de materiais 
XXVI. Histórico de compras 
XXVII. Relatório estatístico de consumo de material 
XXVIII. Resumo anual por grupo de material 
XXIX. Resumo anual por fornecedor 
XXX. Relatório de despesas por setor requisitante 

 
2.9.  Tesouraria.  
 
2.9.1. Objetivo: 

 
a) Executar e gerenciar os lançamentos de: arrecadações, pagamentos, transferências 

financeiras, transferências bancárias, adiantamentos, relatórios de adiantamentos, 
nos termos da Resolução nº 333/2014, e reversões de receita e despesa. 

b) Gerenciar as contas bancárias possibilitando a realização da conciliação bancária 
de forma automática. 

 
2.9.2. Características 

 
a) Os lançamentos referentes aos fatos contábeis devem gerar simultaneamente todas 

as partidas de débito e crédito conforme modelos fornecidos pelo TCE-SP através 
do projeto Audesp. 

b) Os lançamentos referentes aos fatos contábeis devem ser configurados através de 
eventos contábeis que possam ser criados ou alterados pelo usuário. 

c) Possibilidade de utilização de histórico padrão nos lançamentos. 
d) Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
e) Gerador de relatórios e documentos. 
f) Criação e configuração dos layouts de cheques, individuais para cada conta 

bancária.  
g) Possibilidade de encerramento de datas após encerramento do respectivo 

movimento.  
h) Regime de competência anual. 
i) Integração com os demais sistemas financeiros e sistema de cadastros. 

 
2.9.3. Composição 

 
I. Lançamentos de arrecadação possibilitando lançamentos de: receitas 

orçamentárias, transferências financeiras e receitas extra orçamentárias. 
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II. Lançamentos de pagamentos possibilitando lançamentos de: despesas 
orçamentárias, transferências financeiras, despesas extra orçamentárias e 
adiantamentos. 

III. Lançamentos de transferências bancárias entre as diversas contas bancárias e 
entre a tesouraria e as contas bancárias 

IV. Lançamentos de reversões de receitas orçamentárias 
V. Lançamentos de reversões de despesas orçamentárias 
VI. Lançamentos de cheques 
VII. Lançamento de extratos bancários 
VIII. Processamento automático da conciliação bancária 
IX. Tabela de histórico padrão 
X. Tabela de responsáveis 
XI. Consulta e emissão de relatórios e adiantamentos 
XII. Consulta de todos os lançamentos gerados 
XIII. Consulta da tabela de histórico padrão 
XIV. Consulta da tabela de responsáveis 
XV. Impressão de cheques 

 
2.10. Execução Orçamentária.  
 
2.10.1. Objetivo: 
a) Controlar a execução do orçamento anual gerenciando cada conta de receita e cada 

dotação da despesa orçamentária quanto aos seus valores orçados e respectivas 
alterações orçamentárias, bem como, as movimentações das contas 
extraorçamentárias. 

 
2.10.2. Características 

 
a) Possibilidade de empenhamento automático da folha de pagamento. 
b) Os lançamentos referentes aos fatos contábeis devem gerar simultaneamente todas 

as partidas de débito e crédito conforme modelos fornecidos pelo TCE-SP através 
do projeto Audesp. 

c) Os lançamentos referentes aos fatos contábeis devem ser configurados através de 
eventos contábeis que possam ser criados ou alterados pelo usuário. 

d) Possibilidade de utilização de histórico padrão nos lançamentos. 
e) Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
f) Gerador de relatórios e documentos. 
g) Regime de competência anual. 
h) Integração com os demais sistemas financeiros, sistema de cadastros e sistema de 

folha de pagamento. 
 

2.10.3. Composição 
 

I. Tabela de classificação institucional definida pelo usuário 
II. Tabela de classificação econômica da receita orçamentária 
III. Tabela de classificação econômica da despesa orçamentária 
IV. Tabelas de classificação funcional e programática 
V. Tabela de funções 
VI. Tabela de subfunções 
VII. Tabela de programas definida pelo usuário 
VIII. Tabela de ações definidas pelo usuário 
IX. Tabela de projetos 
X. Tabela de atividades 
XI. Tabela de operações especiais 
XII. Tabela de fontes de recurso 
XIII. Tabela de códigos de aplicação com itens fixos e itens definidos pelo usuário 
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XIV. Tabela de convênios vinculada com as tabelas de: fontes de recurso e códigos 
de aplicação (criação automática do código de aplicação do convênio) 

XV. Tabela de contratos 
XVI. Tabela de precatórios 
XVII. Remuneração de agentes políticos 
XVIII. Tabela de legislação 
XIX. Tabela de fixação da remuneração 
XX. Tabela de fixação do reajuste 
XXI. Tabela de remuneração mensal 
XXII. Tabela de contabilistas para informações do MANAD 
XXIII. Tabela de técnicos/empresas para informações do MANAD 
XXIV. Tabela de histórico padrão 
XXV. Tabela de ordenadores e responsáveis 
XXVI. Lançamento de reserva de dotação, complemento da reserva e anulação da 

reserva, possibilitando lançamento em cotas mensais. 
XXVII. Lançamento do empenho da despesa, reforço do empenho e anulação do 

empenho, possibilitando: lançamento em cotas mensais e lançamento de 
subempenhos para pagamento de parcelas de empenhos globais e estimativos. 

XXVIII. Lançamento automático dos empenhos da folha de pagamento. 
XXIX. Lançamento da liquidação da despesa e estorno de liquidação possibilitando: o 

lançamento das informações detalhadas das notas fiscais/recibos e também o 
lançamento das consignações a serem retidas dos credores (Ex.: INSS, IRRF, 
ISS). 

XXX. Lançamentos de liquidação e cancelamento de restos a pagar. 
XXXI. Lançamentos de ajustes das dotações orçamentárias (créditos adicionais 

suplementares, especiais e extraordinários e anulações). 
XXXII. Lançamento de despesas extraorçamentárias. 
XXXIII. Lançamentos contábeis independentes da execução orçamentária. 
XXXIV. Consulta da tabela de classificação institucional 
XXXV. Consulta da tabela de classificação econômica da receita orçamentária 
XXXVI. Consulta da tabela de classificação econômica da despesa orçamentária 
XXXVII. Consulta da tabela de programas 
XXXVIII. Consulta da tabela de projetos 
XXXIX. Consulta da tabela de atividades 
XL. Consulta da tabela de operações especiais 
XLI. Consulta da tabela de fontes de recurso 
XLII. Consulta da tabela de códigos de aplicação 
XLIII. Consulta da tabela de convênios 
XLIV. Consulta da tabela de contratos 
XLV. Consulta da tabela de precatórios 
XLVI. Consulta das tabelas de remuneração de agentes políticos 
XLVII. Tabela de legislação 
XLVIII. Tabela de fixação da remuneração 
XLIX. Tabela de fixação do reajuste 
L. Tabela de remuneração mensal 
LI. Consulta da tabela de contabilistas 
LII. Consulta da tabela de técnicos/empresas 
LIII. Consulta da tabela de histórico padrão 
LIV. Consulta da tabela de ordenadores e responsáveis - Consulta de todos os 

lançamentos gerados 
LV. Impressão da nota de reserva de dotação 
LVI. Impressão da nota de empenho 
LVII. Impressão da nota de reforço de empenho 
LVIII. Impressão da nota de anulação de empenho 
LIX. Impressão da nota de subempenho 
LX. Impressão da nota de liquidação 
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LXI. Impressão da nota de adiantamento 
LXII. Impressão da nota de parcela de restos a pagar 
LXIII. Impressão da nota de despesa extraorçamentária 
LXIV. Impressão do rol de empenhos 
LXV. Impressão do relatório de empenhos e subempenhos por vencimento 
LXVI. Impressão do relatório de empenhos liquidados 
LXVII. Impressão de balancetes da despesa 
LXVIII. Impressão de balancetes da receita 
LXIX. Impressão dos anexos definidos pela lei 4320 
LXX. Impressão dos anexos definidos pela PCASP 
LXXI. Consulta da tabela de projetos 
LXXII. Consulta da tabela de atividades 
LXXIII. Consulta da tabela de operações especiais 
LXXIV. Consulta da tabela de fontes de recurso 
LXXV. Consulta da tabela de códigos de aplicação 
LXXVI. Consulta da tabela de convênios 
LXXVII. Consulta da tabela de contratos 
LXXVIII. Consulta da tabela de precatórios 
LXXIX. Consulta das tabelas de remuneração de agentes políticos 
LXXX. Tabela de legislação 
LXXXI. Tabela de fixação da remuneração 
LXXXII. Tabela de fixação do reajuste 
LXXXIII. Tabela de remuneração mensal 
LXXXIV. Consulta da tabela de contabilistas 
LXXXV. Consulta da tabela de técnicos/empresas 
LXXXVI. Consulta da tabela de histórico padrão 
LXXXVII. Consulta da tabela de ordenadores e responsáveis - Consulta de todos 

os lançamentos gerados 
LXXXVIII. Impressão da nota de reserva de dotação 
LXXXIX. Impressão da nota de empenho 
XC. Impressão da nota de reforço de empenho 
XCI. Impressão da nota de anulação de empenho 
XCII. Impressão da nota de subempenho 
XCIII. Impressão da nota de liquidação 
XCIV. Impressão da nota de adiantamento 
XCV. Impressão da nota de parcela de restos a pagar 
XCVI. Impressão da nota de despesa extraorçamentária 
XCVII. Impressão do rol de empenhos 
XCVIII. Impressão do relatório de empenhos e subempenhos por vencimento 
XCIX. Impressão do relatório de empenhos liquidados 
C. Demonstrativo dos créditos adicionais 
CI. Demonstrativo das transferências financeiras 
CII. Audesp 
CIII. Exportação de dados para publicação no Portal da Transparência e SICONFI; 
CIV. Exportação de dados para o MANAD; 
CV. Encaminhamento dos dados para o TCE-SP através do coletor Audesp e através 

do site via interação direta. 
 

2.11.  Folha de pagamento.  
 
2.11.1. Objetivo: 

 
a) Realizar os cálculos relativos a: folhas de pagamento, adiantamentos salariais, 

adiantamento do décimo terceiro salário, décimo terceiro salário, férias, licença 
prêmio, prêmio de serviço, diferenças de salário e rescisões contratuais, bem como, 
gerar os respectivos relatórios. 
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2.11.2. Características 
 

a) Cálculos realizados automaticamente através de fórmulas que possam ser editadas 
pelo usuário e que atendam os regimes celetista e estatutário. 

b) Possibilidade de geração de mais de uma folha de pagamento dentro de uma 
mesma competência mensal com armazenamento dos valores calculados nas 
respectivas competências. 

c) Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
d) Gerador de relatórios e documentos. 
e) Regime de competência mensal. 
f)  Integração com os sistemas de recursos humanos e execução orçamentária. 

 
2.11.3. Composição 

 
I. Armazenamento de dados cadastrais necessários à realização dos cálculos      

mensais, permanecendo armazenados dentro da competência mensal a que se 
referem. 

II.  Possibilidade de lançamento da quantidade de parcelas a serem descontadas 
dos funcionários referentes aos seus empréstimos consignados. 

III.  Lançamento dos dados mensais por funcionário 
IV.  Lançamento dos dados mensais por conta 
V.  Lançamento dos dados mensais por funcionário e conta 
VI.  Tabelas de IRRF, INSS e Salário Família com: faixa salarial, percentual de 

aplicação, dedução e valor fixo para desconto ou vencimento, para utilização 
dessas tabelas nas fórmulas de cálculo. 

VII.  Rotina para controle de banco de horas 
VIII.  Armazenamento de variáveis mensais (valores e datas) para utilização nas 

fórmulas de cálculo (Ex: valor do salário mínimo vigente, data do fechamento da 
folha etc). 

IX.  Rotina para criação, com detalhamento, das contas a serem utilizadas nas 
fórmulas de cálculo (vencimentos e descontos). 

X.  Rotina para criação de fórmulas de cálculo 
XI.  Rotina para execução das fórmulas de cálculo, possibilitando cálculo individual 

ou geral - Rotina de crítica dos cálculos e ajuste 
XII.  Rotina de cálculos anuais para informe de rendimentos e outros 
XIII.  Rotinas de geração e exportação de arquivo remessa para: 
XIV.  Empenho automático da folha de pagamento 
XV.  Crédito bancário 
XVI.  SEFIP 
XVII.  RAIS 
XVIII.  DIRF 
XIX.  FGTS 
XX. PASEP 
XXI. CAGED 
XXII. MANAD 
XXIII. TCE-SP (Audesp) 
XXIV. Portal de Transparência 
XXV.  Rotina para criação de layout de holerite possibilitando inclusão de mensagens 
XXVI.  Rotina para recebimento de dados de outros arquivos (PASEP e outros) 
XXVII.  Consulta de holerite de pagamento 
XXVIII.  Consulta de planilha financeira com todas as contas de vencimento, desconto e 

cálculo, possibilitando: a seleção do(s) tipo(s) de conta a serem consultadas e 
também a totalização de cada conta selecionada 

XXIX.  Consulta do sumário da folha de pagamento, possibilitando que seja filtrado por 
local de trabalho ou dotação orçamentária e totalizado por tipo de conta 

XXX.  Consulta dos dados gerados para empenhamento automático da folha de 
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pagamento 
XXXI.  Consulta das contas 
XXXII.  Consulta das fórmulas de cálculo 
XXXIII.  Consulta dos dados mensais 
XXXIV.  Consulta das tabelas de IRRF, INSS e Salário Família 
XXXV.  Consulta das variáveis mensais 
XXXVI.  Consulta das críticas de cálculos 
XXXVII.  Impressão de holerite de pagamento individual ou geral 
XXXVIII.  Impressão de recibo de férias 
XXXIX.  Impressão de recibo de rescisão contratual 
XL.  Impressão das folhas de pagamento com todas as contas de vencimento e 

desconto 
XLI.  Impressão do sumário da folha de pagamento 
XLII.  Impressão da relação para crédito bancário individualizada por banco 
XLIII.  Impressão da relação de salário família 
XLIV.  Impressão da relação de FGTS 
XLV.  Impressão da relação de valores de previdência 
XLVI.  Impressão da relação de pensão alimentícia 
XLVII.  Impressão da relação de IRRF 
XLVIII.  Impressão das relações de vencimentos e das outras retenções em folha 
XLIX.  Impressão da relação de valores acumulados 
L.  Impressão da relação de valores para empenho 
LI.  Impressão das fórmulas de cálculo 
LII.  Impressão das críticas de cálculos 
LIII.  Impressão da relação de contas 
LIV.  Impressão da relação de variáveis do sistema 

 
2.12. Recursos humanos.  
 
2.12.1. Objetivo: 

 
a) Gerenciar um cadastro de pessoal, bem como, tabelas de cargos e salários. 

 
2.12.2. Características 

 
a)  Estrutura do cadastro de pessoal alterável pelo usuário e que atenda os regimes 

celetista e estatutário. 
b)  Cálculos realizados automaticamente através de fórmulas, inclusive os cálculos      

relacionados a dependentes, contagem de tempo de serviço e afastamentos. 
c)  Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
d)  Gerador de relatórios, documentos e etiquetas. 
e)  Regime de competência mensal. 
f)  Integração com os sistemas de folha de pagamento e execução orçamentária. 

 
2.12.3. Composição 

 
I.  Cadastro funcional para servidores, vereadores e estagiários 
II.  Ficha cadastral com foto do funcionário para gerenciamento de todas as 

ocorrências desde a admissão/nomeação até a demissão/exoneração 
III.  Vinculação com as tabelas de cargos e salários 
IV.  Disponibilidade de um fichário por funcionário 
V.  Configuração de campos como obrigatórios na inclusão de dados cadastrais 

definida pelo usuário 
VI.  Configuração da tela de cadastro funcional dividida em seções definidas e 

ordenadas pelo usuário 
VII.  Controle de tempo de serviço interno e externo 
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VIII.  Controle de benefícios (vale refeição, vale alimentação e vale transporte) 
IX.  PPP 
X.  Perfil Profissiográfico Previdenciário 
XI.  Integração com o sistema de execução orçamentária para vinculação do 

pessoal às dotações orçamentárias e preparação dos dados para 
empenhamento automático 

XII.  Possibilidade de transferência de dados cadastrais com datas de demissão 
maiores que dois anos para um arquivo morto 

XIII.  Possibilidade de recuperação de dados cadastrais do arquivo morto para o mês 
atual 

XIV.  Possibilidade de ajustar determinado campo cadastral a partir de dados comuns 
a funcionários através de macro substituição permitindo ainda a criação de 
expressões para campos destino 

XV.  Possibilitar lançamentos rápidos para manutenção do cadastro funcional através 
do código do funcionário, permitindo a seleção dos campos a serem alterados 

XVI.  Edição de fórmulas para crítica do cadastro permitindo cancelamento de críticas 
anteriores 

XVII.  Cadastro de dependentes com controle automático da exclusão dos 
dependentes para os cálculos de salário família e IRRF assim que 
ultrapassarem os limites de idade 

XVIII.  Cadastro de pensionistas com possibilidade de inclusão de vários processos 
judiciais para desconto em folha de pagamento 

XIX.  Tabelas de cargos e salários para gerenciamento do plano de carreira e salários 
XX.  Manutenção das tabelas pelo usuário 
XXI.  Armazenamento dos códigos CBO para cada cargo 
XXII.  Controle da quantidade de vagas disponíveis para cada cargo 
XXIII.  Controle dos valores salariais dos cargos por níveis e letras 
XXIV.  Reajuste automático dos salários de cada cargo de acordo com índice 

estabelecido, possibilitando: escolha de tipo de arredondamento e referência 
inicial e final para o reajuste. 

XXV.  Controle de férias, licenças e afastamentos dos funcionários 
XXVI.  Lançamento por funcionário 
XXVII.  Geração de estatística: por funcionário, setor e período 
XXVIII.  Controle das saídas e retornos dos funcionários afastados por motivo de saúde 

(motivo vinculado à tabela CID) 
XXIX.  Exportação dos dados de férias, licenças e afastamentos para os pagamentos 

de férias e folha de pagamento mensal 
XXX.  Rescisões Contratuais 
XXXI.  Lançamento das rescisões contratuais para qualquer tipo de vínculo 

empregatício 
XXXII.  Geração de estatística das rescisões: por setor e período 
XXXIII.  Exportação dos dados das rescisões para o cálculo do referido pagamento 
XXXIV.  Consulta da ficha cadastral 
XXXV.  Consulta do cadastro de dependentes pela chapa ou nome do funcionário 
XXXVI.  Consulta do cadastro de pensionistas pela chapa ou nome do funcionário 
XXXVII.  Consulta do cadastro do arquivo morto - Consulta das férias lançadas: 

por funcionário, setor e período 
XXXVIII.  Consulta das rescisões contratuais 
XXXIX.  Consulta da tabela de cargos 
XL.  Consulta da tabela de salários 
XLI.  Consulta da tabela de cargos e salários 
XLII.  Impressão da ficha cadastral 
XLIII.  Impressão das férias lançadas: por funcionário, setor e período 
XLIV.  Impressão das rescisões contratuais 
XLV.  Impressão de etiquetas para o cartão de ponto ou outros fins 
XLVI.  Impressão de planilhas de digitação 
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XLVII.  Impressão da estrutura do cadastro 
XLVIII.  Impressão da crítica do cadastro 
XLIX.  Relatório de dependentes 
L.  Relatório de pensionistas 
LI.  Relatório de lotação por dotação 
LII.  Relatório de lotação por local de trabalho 
LIII.  Relatório da vida funcional 
LIV.  Relatório de classificação funcional 
LV.  Impressão de documentos armazenados em arquivos texto com extensão 

“.xml”, “.pdf” e “.odt” permitindo impressão geral ou individual 
LVI.  Relatórios estatísticos 
LVII.  Exportação de dados do cadastro funcional, através da criação de arquivo texto, 

com os campos previamente selecionados 
LVIII. Portal On-line: 
LIX. Login por chapa/matrícula e senha individualizada 
LX. Permitir cadastramento de senha online através de confirmação de dados 

existentes 
LXI. Possuir recurso de "Esqueci a senha" 
LXII. Consultar dados pessoais 
LXIII. Consultar e imprimir o Holerite do mês corrente e de todos os anos anteriores 
LXIV. Possuir serviço de validação do Holerite impresso via internet 
LXV. Consultar e imprimir a Planilha Financeira anual 
LXVI. Consultar e imprimir o Informe de Rendimentos para declaração do Imposto de 

Renda Pessoa Física  
LXVII. Consultar e imprimir a Vida Funcional (Exibir todo histórico de ocorrências do 

servidor) 
LXVIII. Consultar e imprimir os Aniversariantes do Mês  
LXIX. Relatório de Ponto 
LXX. Solicitação de Férias 

 
2.13. Suprimentos.  

 
2.13.1. Objetivo: 

 
a) Controle do almoxarifado, de requisições a retiradas de materiais. 
b) Solicitação de compras diretas através de licitações, gestão de contratos, gestão de 

planejamento de despesas de compras e suas configurações orçamentárias. 
c) Formação de comitês aprovadores das licitações, formando grupos de usuários 

executores de configurações de despesas orçamentárias, compradores, entre 
outros detalhes, dando assim flexibilidade de configuração do sistema conforme a 
realidade da entidade pública controladora. 

 
2.13.2. Características 

 
a)  Possibilidade dos relatórios serem enviados para tela, arquivo ou impressora. 
b)  Gerador de relatórios e documentos. 
c)  Controle por competências mensais. 
d)  Integração com o sistema Financeiro. 

 
2.13.3. Composição 

 
I.  Cadastrar vários almoxarifados; 
II.  Cadastrar as subdivisões do almoxarifado por meio de cadastro das unidades 

administrativas; 
III.  Cadastro das dotações orçamentárias vinculadas a cada unidade administrativa; 
IV.  Possibilita a restrição de materiais para unidades administrativas específicas; 
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V.  Concede acesso de almoxarife a um ou mais almoxarifados; 
VI.  Possibilita definição dos acessos aos almoxarifados por centro de consumo; 
VII.  Definir os usuários que terão acesso ao sistema e aos seus procedimentos; 
VIII.  Consulta e cadastro de materiais indisponíveis por unidade administrativa; 
IX.  Consulta e cadastro de materiais, inclusive por grupos, e das unidades de 

medida dos materiais pertencentes aos almoxarifados; 
X.  Controle de validade; 
XI.  Materiais que entram no almoxarifado podem ser devidamente cadastrados pelo 

sistema; 
XII.  Controlar as baixas de materiais do almoxarifado através do cadastramento da 

saída dos mesmos; 
XIII.  Efetuar o envio de itens para outras unidades de almoxarifado, bem como 

possibilita o recebimento de materiais das mesmas; 
XIV.  Organizar produtos por prazo de validade, bem como listá-los e emitir relatório 

dos mesmos já vencidos ou à vencer por almoxarifado; 
XV.  Consultar e emitir relação de Lançamentos especificando ou generalizando o 

almoxarifado, almoxarife, unidade administrativa tipo de lançamento, centro de 
consumo e fornecedor além de um período estabelecido pelo o próprio usuário 
conforme a necessidade; 

XVI.  O histórico de movimentação dos materiais existentes nos almoxarifados pode 
ser visualizado na consulta da Ficha Kardex digital; 

XVII.  Consulta de consumo por centro de consumo, dentro de um período conforme a 
necessidade; 

XVIII.  As Notas fiscais emitidas pelos fornecedores podem ser consultadas; 
XIX.  Consulta detalhada de um período estabelecido pelo usuário de forma 

especifica ou geral por almoxarifado, unidade administrativa, e material, o 
mesmo permite que também possa ser feito um ou mais agrupamentos dos 
dados contendo basicamente a relação de materiais movimentados no período, 
com a entrada, saída e saldo final de cada material conforme filtro efetuado; 

XX.  O sistema disponibiliza um resumo anual de movimentação por almoxarifado ou 
por todos os almoxarifados locados na entidade controladora; 

XXI.  O sistema permite a requisição de materiais ao almoxarifado online, podendo ter 
um nível de aprovação pelo(s) responsáveis na unidade administrativa 
responsável pelo o centro de consumo; 

XXII.  É possível que o almoxarife execute os lançamentos de saídas através da 
listagem de requisições pendentes, já citando todos os dados da origem da 
requisição; 

XXIII.  O sistema permite a entrada de AF's (Autorizações de fornecimentos) de forma 
automatizada, geral ou parcial; 

XXIV.  Gerar relatórios impressos de uma variedade de informações existentes no 
sistema, como das entidades cadastradas, dos almoxarifados existentes, das 
permissões de uso (acessos), dos materiais e fornecedores cadastrados, dentre 
outras. 

XXV.  Cadastrar materiais no sistema podendo defini-lo ou alterá-lo para inativo/ativo, 
Exigir marca no processo de compra, e se existe a necessidade de imprimir a 
descrição completa nos documentos de tramite do processo de compras; 

XXVI.  Cadastro de fornecedores de materiais, informando as suas respectivas 
atividades, com informações como endereço, os dados de envio de 
correspondências e dados bancários dos fornecedores; 

XXVII.  Consultar, cadastrar, alterar e excluir inúmeros textos-padrão da descrição 
completa de um material permanente; 

XXVIII.  Mesclar materiais permanentes de locais diferentes e com o mesmo código com 
descrição completa diferentes ou não para a montagem de processo de compra; 

XXIX.  Mesclar serviços de locais diferentes e com o mesmo código com descrições 
diferentes para a montagem de processo de compra; 

XXX.  O cadastro de materiais segue uma codificação continua definida por tipo, 



 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 

 16 
 

grupo, subgrupo e código sequencial; 
XXXI.  O sistema contempla um cadastro específico para serviço com uma codificação 

por, grupo e subgrupo de serviços; 
XXXII.  O sistema contempla um sistema amplo de solicitações de compras como 

também de compras via pedido de retirada de um registro de preço; 
XXXIII.  O sistema pode trabalhar com as solicitações de compras separando as 

solicitações de materiais de consumos dos materiais permanentes, conforme 
parâmetro de configuração do mesmo; 

XXXIV.  O sistema pode exigir reserva na definição de dotação de compras, conforme 
parâmetro de configuração do mesmo; 

XXXV.  Na solicitação de compras é possível criar uma (NAD) Nota de adiantamento de 
despesa, conforme parâmetro de configuração do mesmo; 

XXXVI.  Na solicitação de compras o solicitante pode sugerir a fonte de recurso e 
aplicação; 

XXXVII.  O sistema possibilita que a entidade pública tenha um ou mais comitês 
para aprovação financeira, onde as partes integrantes podem aprovar ou 
reprovar a solicitação de compras; 

XXXVIII.  Na parte da definição de dotação o sistema possibilita que o usuário 
possa incluir uma ou mais reservas numa solicitação ou item da mesma; 

XXXIX.  Permite que o usuário possa dar continuidade em parte dos itens solicitados ou 
todos os itens para compra; 

XL.  Criação de grupos de compradores por conjunto de unidade(s) administrativa(s); 
XLI.  Configuração para designar uma compra a um comprador ou um grupo de 

compradores; 
XLII.  O sistema contém uma tela especifica para os itens disponíveis para entrar em 

processo de compra, podendo essa ter uma visualização individual ou conjunta, 
conforme configuração do mesmo; 

XLIII.  Permite que o usuário rastreie a solicitação de compras, visualizando em que 
etapa cada item se encontra e com os devidos pareceres; 

XLIV.  Contempla as modalidades e seus respectivos artigos conforme exigências das 
leis federais; 

XLV.  É possível utilizar o critério de menor preço, menor preço global, técnica, e 
técnica e preço, além da possibilidade de uso de tabelas de descontos; 

XLVI.  Emissão impressa ou digital (arquivo) de formulário de cotação; 
XLVII.  Criação de contratos a partir do resultado da licitação com seus respectivos 

fornecedores vencedores; 
XLVIII.  Solicitação de empenho parcial ou total conforme a necessidade do usuário; 
XLIX.  Geração de (AF) Autorização de fornecimento parcial ou total conforme a 

necessidade do usuário; 
L.  Emite a impressão de (AF) Autorização de fornecimento; 
LI.  Gerenciamento completo da licitação, podendo anexar inúmeros documentos 

como, pareceres, documento de fornecedores, editais entre outros; 
LII.  Possibilita a publicação de qualquer documento de controle da licitação na 

internet, com programação das datas de publicação e retirada automática do 
site; 

LIII.  Contempla uma interface simples e bem objetiva para uso da modalidade de 
Convite presencial, importando o resultado automaticamente para o julgamento 
do processo; 

LIV.  Contempla uma ampla gestão de contratos podendo visualizar as informações 
principais do contrato, do fornecedor, seus aditivos, os itens, as unidades 
administrativas e suas dotações que estão vinculadas ao contrato, os empenhos 
com seus respectivos itens vinculados, as (AFs) autorizações de fornecimentos, 
as notas ficais liberadas para pagamento entre outros; 

LV.  Gestão de contratante, cadastro de Concessão/Permissão, Convênio recebido e 
Convênio concedido; 

LVI.  Criação de relatórios personalizados conforme a necessidade do cliente; 
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LVII.  Gerar relatórios impressos de uma variedade de informações existentes no 
sistema, como dos materiais, fornecedores e compradores cadastrados, das 
requisições realizadas, dos contratos existentes, dentre outras. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

3.1.  A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores mensais: 
R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). 

 
3.2.  Nos valores acima expostos já estão inclusos todos os encargos relativos a 

impostos, passagens e estadias, horas técnicas bem como outras despesas que 
integrem os preços propostos. 

 
3.3.  O presente contrato emergencial tem o valor global de R$26.400,00 (vinte e seis 

mil e quatrocentos reais).  
 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 
 

 4.1.  O presente contrato não terá reajuste tendo em o caráter emergencial e o 
improrrogável prazo de 180 dias. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
 

5.1.  O presente contrato vigorará, a partir da data da assinatura, pelo período de 180 
dias contados a partir da data da assinatura. 

 
5.2.  A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições 
de habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 
8666/93). 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

6.1.  O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação da 
nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara 
Municipal, a qual também emitirá o respectivo Termo de Recebimento Definitivo 
dos Serviços devendo ser encaminhada a nota fiscal juntamente com dados 
bancários da conta corrente Pessoa Jurídica ou boleto bancário. 

 
6.2.  Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Dispensa de Licitação nº 

11/2019 e Contrato nº 46/2019). 
 
6.3.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de 
prazo para pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
corrigida.  

 
6.4.  Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado para 

efeito da proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de 
despesa com transportes ou com estadias, processamento de dados, impostos 
sobre rendimentos, leis sociais, etc. 

 
6.5.  O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Gerência de 

Tesouraria. 
 

6.6.  A CONTRATADA também arcará com os tributos e impostos que não foram 
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incluídos em sua proposta vencedora, qualquer que seja a sua esfera de 
competência. 

 
6.6  Correrão por conta da CONTRATADA as despesas de transportes, seguros e 

outros encargos que venham a recair sobre o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

 
7.1.  A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às seguintes 

sanções: 
 

a) Advertência; 
b) A sanção de que trata a alínea anterior poderá ser aplicada juntamente com a multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no endereço 
eletrônico www.esancoes.sp.gov.br 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESCISÕES 
 

8.1.  Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 
 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 

b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores. 

 
8.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília, desde que 

a contratada não cumpra o item anterior;  
 

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo desde que haja 
conveniência para a Câmara Municipal de Marília; 
 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações posteriores. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS DOTAÇÔES 
 

9.1.  A despesa decorrente desta licitação será coberta com os recursos 
provenientes da dotação 3.3.90.40.01 - 01.031.0102.2102.1.11000.00 – Verba 
32 – Elemento 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Sub-
elemento 01 – Locação de Softwares. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1.  Além das demais disposições contidas neste contrato, constituirão ainda 

obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Manutenção dos Sistemas Integrados de Informática destinados à Gestão 
Pública, envolvendo os sistemas de Patrimônio, Materiais e Compras, 
Gerenciamento de Acessos e Auditoria, Cadastros, Almoxarifado, Tesouraria, 
Execução Orçamentária, Folha de Pagamento e Recursos Humanos; 

b) Prestar e manter o objeto deste contrato, de acordo com todas as exigências 
legais e as especificações técnicas pertinentes à sua respectiva execução; 

c) Realizar manutenção corretiva, sempre que necessária, dos Sistemas Integrados 
de Informática destinados à Gestão Pública, envolvendo os sistemas de 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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Patrimônio, Materiais e Compras, Gerenciamento de Acessos e Auditoria, 
Cadastros, Almoxarifado, Tesouraria, Execução Orçamentária, Folha de 
Pagamento e Recursos Humanos, no prazo máximo de 1 (um) dia útil; 

d) Realizar manutenção preventiva, bimestralmente, dos Sistemas Integrados de 
Informática destinados à Gestão Pública, envolvendo os sistemas de Patrimônio, 
Materiais e Compras, Gerenciamento de Acessos e Auditoria, Cadastros, 
Almoxarifado, Tesouraria, Execução Orçamentária, Folha de Pagamento e 
Recursos Humanos, a qual poderá ser dispensada a critério do Gerente de 
Administração e Informática; 

e) Fornecer, mobilizar, desmobilizar e supervisionar, diretamente, todos os recursos 
humanos, materiais e técnicos necessários ao perfeito cumprimento das 
obrigações aqui assumidas, utilizando sob sua integral e exclusiva 
responsabilidade, somente, pessoal, contratualmente, subordinado e vinculado a 
ela, ora CONTRATADA; 

f) Não ceder, transferir ou terceirizar, inteira ou parcialmente, os direitos e 
obrigações deste contrato ou os dele resultantes, sem prévia e formal anuência 
da CONTRATANTE; 

g) Manter os sistemas nos padrões exigidos pela CONTRATANTE atualizados em 
relação à legislação, quando alteradas, objetivando o atendimento a mesma, sob 
pena de aplicação de multa por descumprimento contratual; 
 

h) Observar a elaboração de todos os documentos constantes dos Sistemas 
Integrados de Informática destinados à Gestão Pública, envolvendo os sistemas 
de Patrimônio, Materiais e Compras, Gerenciamento de Acessos e Auditoria, 
Cadastros, Almoxarifado, Tesouraria, Execução Orçamentária, Folha de 
Pagamento e Recursos Humanos, conforme os layout’s a serem definidos pelos 
os usuários; 

i) Emitir, após o atendimento, relatório da manutenção corretiva, devendo constar, 
obrigatoriamente, número de controle, data, descrição do serviço realizado, 
software objeto da manutenção, assinatura do responsável e ciência do 
funcionário da CONTRATANTE; 

j) Realizar cópia de segurança bimestral e, sempre antes da realização das 
manutenções corretivas dos Sistemas Integrados de Informática destinados à 
Gestão Pública, envolvendo os sistemas de Patrimônio, Materiais e Compras, 
Gerenciamento de Acessos e Auditoria, Cadastros, Almoxarifado, Tesouraria, 
Execução Orçamentária, Folha de Pagamento e Recursos Humanos; 

k) Arcar com todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, 
taxa de administração, materiais, mão-de-obra (especializada ou não), 
máquinas, ferramentas, equipamentos, transportes em geral, seguro dos 
funcionários e contra terceiros, encargos sociais trabalhistas, contribuições de 
qualquer natureza, lucros e quaisquer outras despesas que se apresentarem e 
que a qualquer título se façam necessárias ao cumprimento integral do contrato; 

l) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem 
ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou 
omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou 
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

m) Comunicar à CONTRATANTE por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
quaisquer alterações ocorridas no contrato social, durante o prazo de vigência 
do contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios; 

n) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor da 
CONTRATANTE encarregado de acompanhar a execução do contrato, 
prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas; 

o) A CONTRATADA se obriga a executar a prestação de serviços de acordo com 
os prazos estipulados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

11.1.  Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a 
CONTRATADA, de acordo com as condições estipuladas neste instrumento; 
 

b) Realizar os pedidos de manutenção corretiva e as autorizações de serviços, 
preferencialmente, por meio eletrônico, pelo Setor responsável, constando, 
indicando o software, resumo do problema, horário, data e nome do 
responsável; 
 

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do contrato; 

 
d) Designar servidor para acompanhar a execução do contrato; 

 
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com o 

contrato; 
 

f) Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação 
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-
la em todos os casos omissos; 
 

g) Fiscalizar a prestação dos serviços, exigindo o cumprimento de todos os 
compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta, inclusive, quanto à continuidade de 
prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, 
justificados e aceitos pela Câmara Municipal de Marília, não deverão ser 
interrompidos. 
 

h) Assegurar-se da boa qualidade dos serviços prestados, verificando sempre o 
seu bom desempenho; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 
 

12.1.  A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes da prestação dos serviços. 

 
12.1.1. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à 
CONTRATADA, sob pena de multa. 

 
12.1.2.  A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculadas à Legislação trabalhista, tributária, previdenciária ou securitária e 
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade, cabe exclusivamente à CONTRATADA. 

 
12.1.3.  A CONTRATANTE não se responsabilizará por quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculado à execução 
do presente contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência, de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
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13.1.  Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, 
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e 
da execução de seu objeto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

 
14.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, 

elegem, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro 
da Comarca de Marília, Estado de São Paulo. 
 

14.2.  Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente perante duas 
testemunhas, para um único e só fim de direito. 

 
    

Marília, em 12 de novembro de 2019 
 

 

CONTRATANTE: 
 

Marcos Santana Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
CONTRATADA: 

 
 
 

Felipe César Pombo 
CPF 162.723.878-65 

 
 
 

TESTEMUNHA: 
 
 
 
 
TESTEMUNHA: 
 
 
 
 

 
 

Thiago Borges Salgado 
Embras Empresa Brasileira de Sistemas Ltda. – EPP 

 
 
 
 

 
Carla Fernanda Vasques Farinazzi 

Diretor Geral legislativo 
  
 
 
ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 

OAB/SP 161.222 
 

 


