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RELATÓRIO DE ANÁLISE E JULGAMENTO 

OBJETIVO:  

0 objetivo do presente documento é apresentar o resultados e conclusões da 
análise do Softwares da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, esta analise tem por 
objetivo confirmar se o sistema da empresa acima citada atente todas as especificações do 
Termo de Referência do Pregão Presencial N°003/2021, que ocorreu no dia 03 de março de 
2021 

Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria, COMPRAS E LICITAÇÕES, controle de estoque 
(almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos 
(protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal  [-sic,  
serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento 
nas nuvens. 

DETALHAMENTO DA ANÁLISE:  

Conforme solicitado pelo Pregoeiro, as 09 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala 
de Compras e Licitação e posteriormente na presidência da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO ocorreu a apresentação do sistema acima citado. 

A análise foi realizada por meio de avaliação do Softwares Aplicado ao Setor Público 
da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. Confrontando suas funcionalidades com os 
requisitos especificados no ANEXO I do Edital. 0 critério adotado para avaliação foi 
satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos obrigatórios, considerados essenciais, 
conforme o item 05 do Termo de Referência. 

A avaliação foi realizada requisito a requisito, de forma detalhada e objetiva. Além 
de demostrar a aderência dos requisitos, os representantes da empresa também 
responderam as consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelos representantes do 
Departamento de Compras e Licitação da Câmara Municipal de Araguaina sobre aspectos 
funcionais e técnicos da solução em avaliação. 

AVALIACAO DOS RESULTADOS:   

5. 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

APROVADO 
Possibilitar o acompanhamento de todo o processo licitatório, 
envolvendo as etapas de preparação até o julgamento, 
interligando com o sistema de compras e pregão devendo 
apresentar as seguintes características ou possibilidades: 

1.5.1. 
Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não 
das licitações, acompanhando o processo desde a solicitação 
até a entrega do bem ao seu destino; 

SIM 

1.5.2. 
Possibilitar o cadastramento de materiais de maneira que se 
possa gerar relatórios de quantidades adquirida de matérias 
num determinado período; 

SIM 

1.5.3. 

Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de 
compras 	das 	diversas 	secretarias/ 	fundos/ 	autarquias/ 

departamentos, 	agrupando 	itens 	iguais, 	para 	um 	novo 
processo licitatório ou para compra direta automaticamente; 

SIM 
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1.5.4. 
Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais ou 
serviços através do  software;  

SIM 

1.5.5. 
Possibilitar 	o 	gerenciamento 	dos 	fornecedores 	através 	de 
consulta aos processos licitatórios ou itens de licitação e as 
compras efetuadas ou serviços executados; 

SIM 

1.5.6. 
Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de 
mesma natureza com dispensa de licitação, para que não 
ultrapasse os limites legais; 

NÃO 

1 .5. 7 . 

Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das 
certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, por 
ocasião do Cadastro de Fornecedores junto ao Cadastro Geral 
do Município; 

NÃO  

1 	5.8.. 
Permitir consulta aos pregos de materiais ou por fornecedores, 
praticados anteriormente; SIM  

1.5.9. Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços; SIM 
1.5.10. Emitir relatórios de compra e serviço; SIM 

1.5.11. 
Permitir o controle da quantidade entregue parcialmente pelo 
fornecedor, quando necessário; 

SIM 

.5.12. 
Possibilitar compartilhamento de informações dos módulos de 
almoxarifado e frotas; 

SIM 

.5.13. 
Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do 
documento 	de 	"Certificado 	de 	Registro 	Cadastral", 
controlando o vencimento de documentos; 

SIM 

14 .5. 	. Manter 	informações 	cadastrais 	de 	sócios, 	representantes, 
contato e conta bancaria dos fornecedores; 

SIM  

.5.15. 
Controlar através de relatórios os contratos que estiverem a 
vencer, tanto para vigência como pagamentos; 

SIM 

.5.16. Permitir lançamento de realinhamentos de pregos; SIM 

.5.17. Controlar as certidões vencidas ou  CI  vencer dos fornecedores; NÃO 

.5.18. 
Registrar os processos licitatórios identificando o número do 
processo, 	objeto, 	requisições 	de 	compra 	a 	atender, 
modalidade de licitação e data do processo; 

SIM 

1.5.19. 

Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de 
abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, 
proposta 	comercial, 	interposição 	de 	recurso, 	anulação, 
adjudicação e emitindo o mapa comparativo de pregos; 

SIM 

1.5.20. 

Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários 
ao processo licitatório, tais como: ordenação de despesa, 

. 
editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, 
termo de análise juridica, parecer técnico e aviso de licitações; 

SIM 

1.5.21. 

Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio 
magnético, para que os participantes possam digitar suas 
propostas 	e 	as 	mesmas 	possam 	ser 	importadas 
automaticamente pelo sistema; 

SIM 

1 .5.22. 
Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja 
preenchida pelo próprio fornecedor, em suas dependências, e 
posteriormente enviada em meio magnético para entrada 

SIM 
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automática no sistema, sem necessidade de redigitagdo; 

1 .5.23. 
Verificar 	possíveis 	débitos 	fiscais 	no 	ato 	da 	inclusão 	dos 
fornecedores na licitação; 

NÃO  

1 .5.24. 
Gerar a 	ata 	do 	processo licitatório automaticamente 	de 
acordo com o modelo criado; 

SIM  

1.5.25. 

0 Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas 
realizadas e a realizar, evitando a realização de despesas de 
mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de 
licitação 	indevida, 	por 	ultrapassarem 	os 	respectivos 	limites 
legais; 

NÃO 

1.5.26. 
Permitir 	consulta 	ao 	prego 	praticado 	nas 	licitações, 	por 
fornecedor ou material; 

SIM 

1.5.27. 

Gerenciar os controles necessários para Registro de Pregos, de 
acordo com  art.  15 da Lei 8.666/93, facilitando assim o controle 
de 	entrega 	das 	mercadorias 	licitadas, 	diminuindo 	a 
necessidade de controle de mercadorias em estoque físico; 

SIM 

1.5.28. 
Ter modulo de pregão presencial, além de controlar todo do 
processo; 

SIM 

1.5.29. Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens; SIM 

1.5.30. 
Fazer 	com 	que 	o 	enquadramento 	dos 	lotes 	possa 	ser 
automático 	por Item, 	classificação 	de 	material/serviço 	ou 
global; 

SIM 

1.5.31. 
Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão 
no pregão; 

SIM 

1.5.32. 
Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos 
itens; 

SIM 

1.5.33. 
Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de 
fornecedores 	definindo 	quais 	participarão 	dos 	lances, 	de 
acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão; 

SIM 

1.5.34. 
0 Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das 
propostas do Pregão Presencial automaticamente, conforme 
critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520); 

SIM 

1 .5.35. 
Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio 
do último fornecedor; 

SIM  

Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através 
de tela que deve ser atualizada automaticamente mediante a 
digitação 	dos 	lances, 	permitindo 	dos 	fornocedoros 

participantes uma visão global do andamento do pregão; 

SIM 

. 1 5.37. 
0 Módulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATA do 
Pregão Presencial e histórico com os lances; 

SIM  

1.5.38. 
Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, 
vigência) e seus aditivos, reajustes e rescisões, bem como o 
número das notas de empenho; 

SIM 

1.5.39. Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data; SIM 
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1 .5.40.  
Permitir 	o 	cadastro 	de 	comissões 	julgadoras: 	especial, 
permanente, servidores e leiloeiros, informando as portarias e 
datas de designação ou exoneração e expiração; 

SIM 

1.5.41' 
Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de 
dados de processos similares; SIM  

1.5.42. 
Permitir a integração com o sistema de contabilidade no que 
se refere ao bloqueio do valor da despesa previsto no processo 
licitatório; 

NÃO 

1.5.43' 
Permitir registrar a comissão de licitação, pregoeiro, informando 
os membros, vigência inicial e final; SIM  

1.5.44. Permitir consulta aos saldos orçamentários e financeiros; SIM 

1.5.45. 

Controle de Saldo de Licitações: Permite controlar o saldo de 
Licitações não permitindo comprar além do Licitado ou do 

. aditivo; Automaticamente, no ato da emissão da ordem de 
fornecimento no sistema de compras; 

SIM 

1.5.46. 

Controle de Dotação Orçamentaria: 0 controle de saldos de 
dotações é feito em tempo real totalmente automático, não 
de

i
xando solicitar nada além do orçado, caso sofra reduções 

na contabilidade; 

SIM 

1.5.47. 

Gerar Propostas: Todas as licitações poderão fornecer arquivo 
digital com os itens da licitados, sendo ele preenchido pelo 
fornecedor participante, também este mesmo arquivo  sera  
importado 	para 	a 	proposta 	do 	sistema, 	não 	havendo 
necessidade 	do 	usuário informar valores 	manualmente 	de 
cada fornecedor; 

SIM 

CONCLUSÃO:  

0 Departamento de Compras e Licitação avaliou o Softwares Aplicado ao Setor 
Público da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, confrontando suas funcionalidades com 
os requisitos especificados no ANEXO I do Edital do Pregão Presencial N° 003/2021. Diante do 
que foi exposto, ratifica-se que a solução de sistema de Contabilidade Pública apresentado 
pela empresa não atendeu a todos os itens necessários. Deste modo, esse Departamento 
decide por REPROVAR o Sistema de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, apresentado 
pela empresa supracitada, por não obter resultado satisfatório em todos os requisitos 
apresentados no anexo I do Edital. 

GUME 

	

	r' '70  NIO DE AMORIM 
TEC ,1,60 DE COMPRAS 

MATRÍCULA:1065860  

WESLEY  RAFA 	EIRA MOREIRA 
TÉCNICO EM LICITAÇÃO 

MATRÍCULA:1065815 	Wesley  Rafael Oliveiro. Moreira 
Técnico em Licitação 
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RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO 

OBJETIVO: 

0 objetivo do presente documento é apresentar o resultados e conclusões da 
análise do Softwares da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, está analise tem por 
objetivo confirmar se o sistema da empresa acima citada atente todas as especificações do 
Termo de Referência do Pregão Presencial N°003/2021, que ocorreu no dia 03 de março de 
2021. 

Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
CONTABILIDADE PÚBLICA, tesouraria (financeiro), compras e licitações, controle de estoque 
(almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos 
(protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal  [-sic,  
serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento 
nas nuvens. 

DETALHAMENTO DA ANALISE:  

Conforme solicitado pelo Pregoeiro, as 09 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala 
de Compras e Licitação e posteriormente na presidência da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO ocorreu a apresentação do sistema acima citado. 

A análise foi realizada por meio de avaliação do Softwares Aplicado ao Setor Público 
da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. Confrontando suas funcionalidades com os 
requisitos especificados no ANEXO I do Edital. 0 critério adotado para avaliação foi cti 
satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos obrigatórios, considerados essenciais, 
conforme o item 03 do Termo de Referência. 

A avaliação foi realizada requisito a requisito, de forma detalhada e objetiva. Além 
de demostrar a aderência dos requisitos, os representantes da empresa também 
responderam as consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelos representantes do 
Departamento de contabilidade da Câmara Municipal de Araguaina sobre aspectos 
funcionais e técnicos da solução em avaliação. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS:   

3. 

CONTABILIDADE PUBLICA 

APROVADO 

0 sistema de contabilidade tem como objetivo registrar todos 
os 	atos 	e 	fatos 	inerentes 	a 	Gestão 	Pública 	Financeira, 
proporcionando 	informações 	confiáveis 	e 	atualizadas, 
conforme determina a 	Lei 4.320/64, 	permitindo, inclusive a 
integração com os demais sistemas da Administração Pública, 
otimizando as tarefas diárias dos órgãos envolvidos, com maior 
segurança e transparência, devendo apresentar as seguintes 
características ou possibilidades: 

1.3.1. 
Cadastro do órgão de acordo com a LOA, com opção de 
Brasão na emissão de relatórios, 

SIM 

1.3.2. 
Cadastro do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - 
PCASP. 

SIM 
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1.3'3' 
Permitir apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais 
Suplementares autorizados na LOA. SIM  

1.3.4. 
Possibilitar o fechamento dos meses que já foram enviados 
para o Tribunal de Contas e opção de consolidação de 
relatórios com os demais órgãos da administração; 

SIM 

1.3.5. 
Cadastro de históricos padrões para cada fornecedor de 
acordo com ramo de atividade; SIM  

1.3.6. Cadastro de cargos para assinaturas nos relatórios; SIM 
1.3.7. Cadastro de Fonte de Recurso; SIM 

1.3.8. 
Fazer a movimentação contábil de acordo com o PCASP, 
possibilitando assim a emissão de razão contábil, demonstra 
saldo anual, mensal e diário; 

SIM 

1.3.9. 
Cadastro da Despesa (Funcional programática) para créditos 
adicionais e consulta da execução das despesas, permitindo a 
verificação de saldos de movimentação no período desejado; 

SIM 

1.3.10. 
Cadastro da Receita onde poderá ser apontada a distribuição 
de uma determinada receita de acordo com o manual de 
receita publicado pela  STN.  

SIM 

1.3.11. Cadastro das contas de Retenções para consignações na , 
divida flutuante; 

SIM 

1.3'12. 
Cadastro e configuração de Integração Patrimonial, para as 
variações patrimoniais de mutações; SIM  

1.3.13. 

Permitir a formatação padronizada, conforme a necessidade 
da 	entidade, 	das 	de 	Nota 	de 	Empenho, 	Anulação de 
Empenho, 	Liquidação, 	Estorno 	de 	Liquidação, 	Nota 	de 
Pagamento, Ordem de Pagamento, Despesa Extra, e quaisquer 
outros documentos contábeis que a entidade necessitar; 

SIM 

1.3.14. 

Permitir o inicio de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter 
havido o fechamento 	contábil 	do período anterior, 	com 
atualização de saldos e manutenção da consistência dos 
dados; 

SIM 

1.3'15' 
Possuir registro 	de senha 	para 	liberação da 	utilização do 
sistema no mês corrente, sem o bloqueio dos meses anteriores; SIM  

1.3.16. 
Verificar a Ordem Cronológica, dos empenhos, Liquidações e 
Pagamentos de empenhos; SIM  

1.3.1 7. 
Verificar no pagamento a conta corrente do favorecido, se a 
mesma estiver cadastrada no cadastro de fornecedores; SIM  

1.3.18. 
Geração automática da movimentação contábil para os 
lançamentos 	típicos 	tais 	como 	empenhos, 	liquidações, 
pagamentos movimento de receita e  etc;  

SIM 

1.3.19. 
Possibilitar o lançamento das Retenções na Emissão de Ordem 
de Pagamento; 

SIM 

1.3.20. Possibilitar a Incorporação Patrimonial na Emissão do Empenho SIM 
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ou na liquidação; 

1.3.21' 
Possuir integração com os sistemas de Orçamento, Licitações, 
Patrimônio e Compras; NÃO  

1.3.22. 
Possuir integração com os sistemas de Folha de Pagamento e 
Tributário 	da 	Prefeitura 	para 	geração 	automática 	dos 
empenhos da folha e receitas do tributário; 

NÃO 

1.3.23.  
Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas 
receita, despesa e plano de contas, em qualquer período do 
exercício possibilitando também a impressão da mesma; 

SIM 

1.3'24' 
Controle 	de 	toda 	execução 	orçamentária, 	possibilitando 
acompanhamentos operacionais e gerenciais; SIM  

1.3.25. 

Permitir a abertura de créditos adicionais, devendo haver 
recurso 	no 	sistema 	para 	exigir 	que 	o 	usuário 	informe 	a 
legislação que autoriza a operação, com opção de impressão 
do referido decreto; 

SIM 

1.3.26. 
Transferência automática para o exercício seguinte dos saldos 
do 	plano 	de 	contas 	patrimonial, 	de 	restos 	a 	pagar no 
encerramento do exercício; 

SIM 

1 .3.27. Registrar estimativas de receita e de despesa para cada mês 
do ano; 

SIM  

1.3.28. 
Permitir o controle das 	receitas 	através da 	programação 
financeira; 

SIM 

1.3.29. 

Controle 	total 	das 	despesas 	extra-orçamentárias, 	emitidas, 
pagas e a pagar, por fornecedor e por contas de despesas 
extras, inclusive com emissões de notas de despesas extras pra 
se comprovar o pagamento das mesmas; 

SIM 

1.3.30. 
Cadastro de contratos de divida fundada com campo de 
validade de FGTS, INSS e SFE; SIM  

1.3.31. 
Cadastro de interferência financeira, subvenções sociais e 
obras; 

SIM 

1.3.32. Controle de convênio efetuado com entidades financeiras; SIM 

1.3'33' 
Efetuar cancelamento de retos a pagar tanto pela receita, 
bem como pelas variações patrimoniais; SIM  

1 3.34. . 
Gerar arquivo 	referente ao  Monad,  exigido pela 	Receita 
Federal; 

SIM  

1.3.35. 
Possibilitar 	a 	Importação 	e 	Exportação 	de 	movimentos 
contábeis de Unidades Gestoras Descentralizadas; SIM  

1.3.36. 
Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, 
listagem de bancos, de fontes de recursos, gasto com pessoal, 
contas bancárias, de lei e decretos; 

SIM 

1.3.37' 
Possuir demonstrativos de execução orçamentaria com filtros 
personalizados, por Credores, Empenhos, Diário e Razão; SIM  
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CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

1.3'38' 
Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com 
filtros personalizados, de Despesa Extra e Restos a Pagar; SIM 

1.3.39 . 

Possibilita 	através 	de 	demonstrativos 	gerenciais 	o 
acompanhamento de todo o processo contábil realizado no 
sistema, 	de 	despesa, 	receita, 	financeiro, 	da 	educação e 
saúde; 

SIM 

1.3.40. 
Permitir a 	emissão de todos os anexos automaticamente 
previstos na Lei 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal -  LC  
101/2000; 

SIM 

1.3'41' 
Gerar automaticamente os arquivos de balancetes mensais de 
acordo com  Layout  publicado pelo TCM-GO; SIM 

1.3.42. 
Gerar a Receita corrente liquida de forma automática, na hora 
de 	gerar 	os 	relatórios, 	podendo 	ser 	ajustada 	conforme 
determinação do Tribunal de Contas; 

SIM 

1.3.43. 

Gasto com pessoal é efetuada de forma automática, pelo 
qual busca dos empenhos lançados na despesa de Pessoal e 
Encargos 	Sociais, 	podendo 	ser 	alterado 	conforme 
determinação do Tribunal de Contas; 

SIM 

1.3.44. 
Emissão automática de todos os Anexos de Gestão Fiscal e 
Relatórios Resumindo de Execução Orçamentária, conforme 
Portaria do  STN  em vigor para o período. 

SIM 

CONCLUSÃO:  

0 Departamento de Contabilidade avaliou o Softwares Aplicado ao Setor Público da 
empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, confrontando suas funcionalidades com os requisitos 
especificados no ANEXO I do Edital do Pregão Presencial N° 003/2021. Diante do que foi 
exposto, ratifica-se que a solução de sistema de Contabilidade Pública apresentado pela 
empresa não atendeu a todos os itens necessários. Deste modo, esse Departamento decide 
por REPROVAR o Sistema de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, apresentado pela 
empresa supracitada, por não obter resultado satisfatório em todos os requisitos 
apresentados no anexo I do Edital. 

EM ANEXO RELATÓRIO GERAL 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0401 - CEP 77804-110 -Araguaina - Tocantins 
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1. Apresentação 

A Assessoria de Contabilidade — da Câmara Municipal de 
Araguaína, criada através de Portaria deste legislativo, do mês de 
janeiro de 2020, findando seu mandato até 31 de Dezembro de 2020. 

Dentre as suas atribuições legais, compete elaborar, anualmente, 
o Relatório Geral Contábil, que tem por objetivo analisar a gestão 
orçamentária-financeira, patrimonial e de pessoal do Poder Legislativo, 
aferindo a sua eficácia e eficiência. 

0 presente Relatório Contábil, referente ao exercício financeiro de 
2020 e que é parte integrante da Prestação de Contas dos Municípios 
de Alvorada, Tupirama, Cariri do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins e 
Sandolândia, sendo elaborado com base nos Relatórios Anuais 
enviados ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, pelo setor de 
contabilidade integrante da estrutura organizacional da Câmara 
Municipal de Araguaina e as atividades desenvolvidas pela Assessoria 
Contábil. 

2. Introdução 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, desde 1789, 
já prescrevia que "a sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente 
público de sua administração", o que demonstra historicamente o dever 
de prestar contas inerente a toda atividade pública. 

A Constituição de 1988 estabeleceu, em seus  arts.  31, 70 e 74, 
que as administrações públicas devem instituir e manter Sistemas de 
Controle Interno para exercerem, em conjunto com o Controle Externo, 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial das 
entidades que compõem as administrações direta e indireta 

Mais recentemente, com o advento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar n° 101/00), cresceu a importância dessa 
fiscalização, ao se estabelecer a necessidade inadiável de se 
institucionalizar um sistema contábil adequado. Referida legislação 



tornou obrigatória a adoção de uma série de medidas rigorosas para um 
controle eficaz e transparente das contas públicas, obrigando a 
Administração Pública ao acompanhamento permanente de suas 
contas e a publicidade de relatórios de gestão e fiscal (metas 
estabelecidas, gastos e o comportamento da receita). 

No âmbito estadual, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 
por meio de Instrução Normativa determinou que os órgãos e entidades 
da Administração Direta e Indireta dos Municípios instituíssem sistema 
contábil competente e uma plataforma eficiente como a 
SICAP CONTABIL. 

Em atendimento a estes preceitos legais, a Câmara Municipal de 
Araguaina, não só instituiu o seu sistema de controle contábil, 
como também disciplinou o funcionamento do seu órgão por meio de 
regulamento próprio, o que torna sua atuação mais eficaz e eficiente, 
além de manter a transparência de suas atividades. Seu membro 
mantém em permanente processo de capacitação, participando, 
inclusive, de cursos e eventos externos. 

Com o objetivo de se realizar um controle prévio das atividades 
contábeis da Câmara, o Departamento Contábil tem elaborado estudos 
e realizado fiscalizações  (check list)  em seus diversos setores 
administrativos, o que corresponde a uma função preventiva de erros 
em seus demonstrativos contábeis e incidências de diversas diligências 
emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado — TCE/TO. 

3. Da Contabilidade 

3.1 - Da Execução Contábil, Orçamentária e Financeira 

Verificou-se no curso do exercício de 2020 que na execução 
contábil, orçamentária e financeira dos municípios especificados não 
foram observadas, o cumprimento da legislação pertinente, sobretudo a 
Lei Federal n° 4.320/64 e as Instruções Normativas do Tribunal de 
Contas do Tocantins. 
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Sob este aspecto, não se observou a legalidade dos atos 
praticados e que a execução não se deu de forma eficiente e de acordo, 
em grande parte, com o planejamento previsto. 

Esta não eficiência pôde ser comprovada através dos diversos 
demonstrativos contábeis errôneos extraídos de inúmeras entidades 
públicas pormenorizadas. 

Dessa forma, verificou-se que foram realizados os seguintes 
levantamentos pelo Setor de Contabilidade: 

Ordenamento dos fechamentos contábeis através de seus 
demonstrativos conforme exigências da Lei Federal n° 4.320/64. 

PREFEITURA DE ALVORADA: 

• Divergência entre o valor do Imobilizado do Balanço Patrimonial — 
ANEXO 14 — conta contábil 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 
Imobilizado na ordem de R$ 33.191.460,26 entre o valor do 
demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no valor de R$ 
30.391.831,53. 

ATIVO 

CONTA CONTABIL 
	

ESPECIFICAÇÃO 
	

EXERCICIO ATUAL 

1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 

1.2.2 1.0.00.00.00.00.0000 

1.2.2.2.0.00.00.00.00.6000 

1.2.2 3.0.00.00 00.00.0000 

1.2.2.7.000 00.00 00.0000 

12.2.8.0.00.00 00.00.0000 

1.2.2 90.00.00.00.00.0000 

12.3.0.0.00.00.00.00.0000  

Investimentos 

Participa9des Permanentes 

Propriedades para Investimento 

Investimentos do RPPS de Longo Prazo 

Demais irvestmentos Permanentes 

(-) Deprecagao Acuint.lada de Investimentos 

(-) Redução ao VaIor Re.cuperavel de Investimentos 

IMONIZA00 

298 612.21 

0,00 

0.00 

0.001 

298.612,21 

(0.00) 

(0'(4) 1 

33,191A60.26 
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' 	890751 
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890753 

690154 

890755 
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1849,09 

1.849,05 

1.840,09  

1800,09  

1.849.09 

1849.00 

1 849 09 

(8.00.09 

0.*0' 

0,00 

OA  

OA  

0,001  

0.90. 
i 

O.% i 

OCO. 

000 

0.30 

0.20 

030 

930 

000 

030 

2213 

000 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

000 

091) 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

000 

0)1 

3 >I 

10.324 

153 24 

153.24 

10.324 

153 24 

In 24 

153 24 

153.24  

0.00 

000 

0.03.1  

091) 

0.00 

0.00 

i.; 00 

CPC  

0.001 

0001 

eke!  

000! 

0.09 

CA 

C (.1C. 

C  CC  

1665.05 

1.665.85 

1.065,86 
i 

3665.85 
i 
I 	1.665.85 
i 
! 	1665.85 

1 I,86 A6 
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OR  2019 .. 
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()ESL  OCAVEI El 200)0014 6:9C 

14,742,71 

0.00 

0.00 

	

0401 	0,00  

1 

	

1270,00 	030 

	

10050401 	000 

OP  

0.00 

000 

1,001 	1.461110 .„...„ 

3.30 	0661) 

) y) 	01666 

010 .„.. 

00)0 

.100 

410 

0,09 

0.40 

13.3t11, 
• . 	.... 

6.003.59 

90833.4  

TOTAL NO ANO  OE  2020 04 10.210.001 	010 0,00 040 1.63311 0.00 0.06 15.686,93 

TOTAL DE BENS MOVEIS 44.792,71 11.2/0.00 	0,00 0.00 1100 31411 0,00 9.06 11013,73 

BENS eitvEls 

TOTAL DE  DENS  IMCVEIS 
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TOW..  SECRETARIA MUNICIPAL DE 4E10 AMBIENTE 

010 
— 

14112,71 

	

0,00 	0.00 
r 

	

11170.00 ' 	0,00 

400 

140 

0,00 
..-- 	---4 

0,00 

0.00' 
• —4- 

0.04811 

040 
--..  

0.00 

0,01 

0.06 

0,00 

111013,73 

TOTAL •  GAMETE  DO  PREP  EfT0 23810111,10 9.3506916 	0,00 0,00 DAM 2.719.616,73 0,00 0,041 30.311.631,63 

l— 
TOTAL • PREFEITURA MU MCIPAL DE ALVORADA 13110.011,14 9.331.369.16 : 	0.00 0,00 0.00 2.740.62073 0.00 0.00 34.311.831.63 

, 
1 AG  ORAI. 23.810.091,10 9.01369:16 i 	0,00 0.00 0,00 2198.62813 

,. 
0.00 Ctle 3,11141,13 

PREFEITURA DE TUPIRAMA: 

• Divergência entre os totais de Suplementações e Anulações, 
sendo R$ R$ 3.092.075,57 para Suplementação e R$ 
1.930.074,97 para Anulações, não atendendo os princípios 
fundamentais de contabilidade.  

low • imPLENIENTAcAo Do CONTRoLE INTERN° 00.300.00 010 0.00 010 70.911.00 zs ms 00 

70Iel • CONTROLADORIA  INTERNA  MUNICIPAL 10.300.00 0.00 COD 010 70911.00 25 30$ 00 

Tout .  PREFEITURA  MUNICIPAL DE TUMMY-  A 1440.000,00 010 31t2.070 57 000 1.139.074 97 7.122.000.40 

TOTAL GERM. 0100-100,08 OA MIMI IN 1130.07417 7122.00010 

PAO* 11/11 • goode ent 100412021 04002 bookie de 2020 8.earq;0 Oa Of de-0.1.103 ito DePiPliia% Lo 4 32Of04.A0.oEXO31PREFEtT0JRA MLli43CIPA0. DE ILWIRAMA 
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• Divergência entre os totais de PASSIVO FINANCEIRO e 
PASSIVO FINANCEIRO do Balanço Patrimonial -ANEXO 14 R$ 
sendo R$ R$ 1.457.945,69 para PASSIVO FINANCEIRO do 
Balanço Patrimonial - ANEXO 14 e R$ 1.434.612,48 para 
PASSIVO FINANCEIRO-Restos a Pagar, não atendendo os 
princípios fundamentais de contabilidade. 

   

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 

   

ESPECIFICAÇÃO 	 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR 

ATIVO FINANCEIRO 160 053.36 456.716.86 

ATIVO PERMANENTE 6.263.587.75 5.851.444.42 

PASSIVO FINANCEIRO 1.457.945,59 455.270,77 

PASSIVO PERMANENTE 554.462,18 42.174,63 

Deficit Financeiro do Exercido (I) -1.297.892,33 

Superávit Permanente do Exercido (II) 5.709.135,56  

SALDO PATRIMONIAL 4.411 243,23 

800630 	• 	 DESCRICAD 8$100/011EINC611-  enour,40 F.  eicoxectucki -E-  PASOMEIRD DEMPICORPORACAO SAtDOATUAL 	• 

5.3.20.8.30.00 GOV 0000, 
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS i RESTOS A PAGAR  NAG  PROCESSADOS /03.630.42 1.07144.20 	 0,00 216.0211,31 0.00 1.16111307 

33100 008000044000 

CIRCULANTE 124.230.11 4430036 	 0.00 323.144,86 0.00 22328151 

---t 

2.1.3.1.1 .08 0100.03 D1i0 	VALORES  EN  TR,IASITO 0,00 ,..,00 	 0,00 0.00 0(4 3.03 

2 !Ai 0.0C 0000 00 C000 	ORRIGAÇOES PISCAIS A 0.6170 PRAZO 0.00 0.03 0,00 0.00  O r,)  030 

2.,.1 8 0 OC 00 00 CO 0000 	'AW00S RESTITUIVES 121219.14 460.196.36 0.00 3231400 40 273.M3 51 

I 
2.,  0.9 A  DC  0000.00 C000 	i OUTRAS OBRIWOES A  CURIO PRAM  0.00 0.00 0.00 0,00 008 0.03 

I 

1, riAtwanuLmrre 0,011 0 00 	 800 	 4.00  OP  1,D3 1 
1 

2.7 18 0 08 DO 30 00 0030 	! VALORES RESTITUKSIS A LONGO  PRAM  0.04 347, 	 3 00 	 0.00 05) 0 03 

, 	•-: 	' 	, 	1.-I3i 1: 	.; 	,,,, 
- 	Ei. • 

437.137.64 

	

: 	-7 

	

1. S42046 64 ', 	 0,00 : 

....._L___ 
530 377S ? 	 OM  

------ 
1.43141240 

• Divergência entre as Fontes de Recursos, várias fontes de 
recursos negativas, não atendendo os princípios fundamentais de 
contabilidade. 



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP 

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO 

$. 
'CA 

all C4 

#44. 401,  

FU 
„. 

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUP:RAMA 

Cádigo Unidade Gestora: Cl.613 619!0001-34 
Remessa: Exercicid de 2020 Balanço do Ordenador de Despesas 

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO 

10dattlçao  da  Forte dir ROCUrial 

I Mira riminostiV 

ta,b4c.d+4) 

pesstyo fInadtstro SupardrediDeticit 

rfolsitair0 lei 
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R.240044 lb) 

Entradas  
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.Eanwhadas a Lis4uidat 
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1 

0230 co  cor,  F.:Nr30t ‘,1 181 875.22 4 446  ir  0.00 .3,03 a Go -I 100 322.0(1  
i 
i  

0340 ea (.0.1 ASPS 101/ W.$4 a.io 0.06 0.00 0 00 1.01Z.055 ?4 1 

1 

0210 COMM ka< NM+. de N.wad do Men, .3.04.00 21 0000 0.00 ',., .3.588,18 1  
i  

olan co coo ODE -3 275,70 03,22 422.841 0,00 000 .3 1811.R 1 1 

0200 C0.000 1' onsteritiods do S.slAm-Ed.s...263u -3.44533 'Z,&3 OM 0.00 000 5.2e2. i6 1 

1 
020 • (0.000 7 'ensfe•docia, Odeiou de FNOE - PCOE 140.01421 t'og9 57 000 0,00 7,10 144ose.641  

i  

0'104 CO COO a 0244.03 000  Outras  Trans'aredoas de Recur*.iSiDE -21() 395. !4 1(0(1 *001 ONO 0 aa -2$.006.111 

0450 CO C00 a 0447 00 OW (Xmas Reaar.as desanadas* Salida 450 23 000 0.00 0.00 0 00 • 558 .2:,1  

i 

PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS: 

• Divergência entre os totais de Suplementações e Anulações, 
sendo R$ R$ 6.496.484,85 para Suplementação e R$ 
8.330.002,26 para Anulações, não atendendo os princípios 
fundamentais de contabilidade. 

Total , Manoteocao da Sactotatta tatinicipai ca Assistkcia Social 
..., 	 ..i. 

13.500.00 0.0e 0.00 O00 000 

0:00 

1- 	0.500.00 

total • SECRETARIA MUNICIPAL  OE  ASSISTENCIA SOCIAL-  SEAS  1.3406,00 0,00 000 0.00 13.500,00 

Total , PREFEITURA MUNICIPAL  OE CAPRI  00 TOCANTINS 
..... 	. 	.. 	 . 	.., 	....... 	.. 	. 	. 	. 

10.111.$60.043 000 C456.4.84.05 0 00 3 130.00126 II' StI4.45,03.9 

¶Grak. GERAS. 1sti./.0006 008 eA64.484.83 CM 
	  . 	. 	• 	, 	........ 

1.130.042.20 0f,404,460/4 
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• Divergência entre os totais de PASSIVO FINANCEIRO e 
PASSIVO FINANCEIRO do Balanço Patrimonial —ANEXO 14 R$ 
sendo R$ R$ 521.834,75 para PASSIVO FINANCEIRO do 
Balanço Patrimonial — ANEXO 14 e R$ 521.483,25 para PASSIVO 
FINANCEIRO-Restos a Pagar, não atendendo os princípios 
fundamentais de contabilidade. 

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 

ESPECIFICAÇÃO 	 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR 

ATIVO FINANCEIRO 732.107,08 873.375,43 

1 ATIVO PERMANENTE 15.916.878,92 
• 

14.904.35572 

PASSIVO FINANCEIRO 521.834,75 1.298.012,77 

PASSIVO PERMANENTE 238.695,79 369.615,531  

Superávit Financeiro do Exercício (I) 210.272,331 

15.678.184,13 Superavit Permanente do Exercício (11) 

- r 
SALDO PATRIMONIAL 15.888.466^ 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE 

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 

Cõdigo Unidade Gestora: 37.344.39710001-49 

Remessa: Exercido de 2020 f Balanço do Ordenador de Despesas 
	

Lei 4.320/64 - ANEXO 17 

r 
' 	cooeno ossoacko sAt.oci ANTERIOR INSCRIGRO 	1 	INCO9PORI40 	1 	PAGAliENTO 	
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63100000000000000 
RESTOS A PAOAR PROCESSACIOS i RESTOS A PAGAR NAO PROCESSA005 1.218.013.52 430.721.45 	 0,00 	1.201941,01 	 0,00 1 	442.709,90 1 

CIRCULANTE 19.647.75 '41.08193. 	 0.00 	742.840.39 i 	 0,00 i 	78.697,29 

	

, 	 i 

2.111.1.99.00 00.CO  DOW  

2.1.4.1 D.00.(>3 MOO 00)) 

2.1 8.6 0.0:1.0 0000 0000 

2.1 8.0 0.00.0 00 01 0003 

VALORES  EN  TRANSI TO 

I 08RIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO 

. VALORES REST:TUIVEIS 

OUTRAS ORRIGAOES A  CURT() PRAM  

I 

0.00 

0,00 

19.647,75 

0.00 

T 
i 

	

000 i 	 00) : 	 C.00 i 	 0,0C I 	 0.0C 

1 

	

161,30.1,461 	 0,0 	161.357.4e! 	 0.94 i 	 0:0C 
1 
i 

	

580 532,471 	 000 	561.482.931 	 0.001 	78.697.26 

I. 

	

I 	 1 
i 

	

0.00 i 	 000 	 0.00; 	 0.001 	 0.0C 1 

	

i 	 i 	 I 

NAO.CIRCULANTE 000 

	

1 	 I 
0,00 i 	 0.00 	 0:00 	 0,00 1 	 0,00 I 

I 
i 

2.2..0 6 0.00.00:00 Co xvo vAL0RE.t: Ru -.7 JIvels ,,, LONGO PRAZO 

TOTAL 

7.00 

1.201.661.27 

coo 

1.112.611,36 

cc* 

0,00 

c  ac  

1.94E78140 

0.ot 

0,00 

I 
1 	 cot ! 

52E483,21 i 



PREFEITURA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS: 

• Divergência entre os totais de Suplementações e Anulações, 
sendo R$ R$ 4.531.852,67 para Suplementação e R$ 
3.682.737,10 para Anulações, não atendendo os princípios 
fundamentais de contabilidade.  

Tote ,  RESERVA  DE CONTINGERCIA 70 tO0 60 000 1 	000 0.00 70.10210 0.00 

1041 • RE1ERVA RE CON110ENCIA 7070.00 0.00  i 	000 0.61 TO 40.00 000 

Total • ROGER E1ECUTIVO 7 1/1 IS1 11 0.14 'f 	4 	Il 052 01 
I 

0.00 !,00: IVA I 03 tilT 30 

TOTAL  GERAL  7.174001.711 US 	4.411.1101.111 AAI 3442.1$M0 &0XIS7,31  

PREFEITURA DE SANDOLANDIA: 

• Divergência entre os totais de Suplementapões e Anulações, 
sendo R$ R$ 2.321.812,52 para Suplementação e R$ 
2.768.161,01 para Anulações, não atendendo os princípios 
fundamentais de contabilidade. 

tt3" 	O*610,0908440 filltOdUlaga00 AquIsioto ele bens 
. 	....... 	. 	. 	.' 	.... 	., 	._.. 	.. 	.,.. 	. 	_. 	.. 	. 	. 	. 	_ 

110000 40 
.. 	. 	.  

GAO  0.00k 
, 	.. 	... 	. 

T 
Do 

.... 
0.00 110 .0X.011 

Tolti ,. SECRETARIA MUNICIPAL DE 04E10 ARBENTE E OESENVOLVIAIENTO SUSTENTAVEL 4.11 500,14 0,00 145100.00 000 000 1 0Z7,V0.00 i 

?Dui  . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANIX)LANIMA 11129.223.03 000 1121.111 12 000 2741,101:01 
i  

1110287t51 1 

'' 	• 
TOTAL  GEM  41920121,00 2-Z 111,02  ox  2.11Aittot KIT/1740 

• Divergência entre os totais de PASSIVO FINANCEIRO e 
PASSIVO FINANCEIRO do Balanço Patrimonial — ANEXO 14 R$ 
sendo R$ R$ 129.020,58 para PASSIVO FINANCEIRO do 
Balanço Patrimonial —ANEXO 14 e R$ 127.898,23 para PASSIVO 
FINANCEIRO-Restos a Pagar, não atendendo os princípios 
fundamentais de contabilidade. 



ESPECIFICAÇÃO 

ATIVO FINANCEIRO 

5.729.609;75 	 7.675.488,11 
• 

! ATIVO PERMANENTE 
V, Yy------ 

EXERCiC 10 ATUAL 	EXERCICIO ANTERIOR 

783.725.16 	 628.844,42 

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 

           

PASSIVO FINANCEIRO 

   

129.020,58 

   

448.894,60 
	 4 

583.433,741 

854.704,58] 

4.470.398,42 

5.125.101.1301  

PASSIVO PERMANENTE 

   

1.259.213,33 

   

          

Superavit Financeiro do Exercido (I) 

Superavit Permanente do Exercido (II) 

I SALDO PATRIMONIAL 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE 

       

       

        

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLANDA 

Codigo Unidade Gestora: 37.344.355/0001-08 
Remessa: Exercício de 20201 Balanço do Ordenador de Despesas 

	
Lei 4.320/64 - ANEXO 17 

______ 
ctimw  

— .... 
saw  ANIERtOR POCRKAO a+cofteoffArAo 

---t- 
-- 	PASMIENTO 

170.244,27 

"TT 
0E3.94CORP0RACA0 

0.00 

SALDO ATUAL 

5.3.2.0.0.0D.00.00.00.0000, 

631 000000000000W 
msros A PAGAR 1420C6SSA000 / RESTOS A PACIAR NAO PROCgMADOS 226  MAO  64220,71 0,00 96.460,001 

,- 

CIRCULANTE 221.2926.4 639.799,70 0,00 MSS.% 0.00 31413.19 i 

1 1 3 1 , 99 00 00 00 C0r.0 VAL 04ES ELI (PANSIO 0,03 0.00 0.65 0.00 000 0 00 

2. 1.4 1 0 00 00,00 00 L'OtIO ,3842IGAÇ0ES FISCAIS A CLFITO PRA20 0.00 2.296.76 0.0 2298,76 008 0.00  

au  40 00 130 00.0000 VALORES RES11111iVEIS 221 292.65 63750043  ODD  82730448 008 314331'.? 

2.119 0 00 00.00 00 0000 CuTRAS C8RIGAÇOES A  WOO  PRA20 OAD  OM  0.00 0,k10 0 130 ork 

NÃO-CIRCULANTE 0.00 0,00 0,00 8.00 0.00 0,00 
,- 

, 
2.2.8 a 0 00 0).00  tam  VALORES RES riTul ais A LOMOO P9AZO 0.00 044 000 000 308 coo ! 

"H 
TOTAL 4117 772,23 $46.029.41 060 1404101,0 000 127690.731 

i 

3.2. Da Gestão Patrimonial 

No que tange ã gestão patrimonial das Entidades acima 
mencionadas, observou-se que: 

Conforme acima detalhado, há divergência entre o Imobilizado 
do Balanço Patrimonial — ANEXO 14 e o Demonstrativo do Ativo Bem 
Imobilizado nas entidades acima descritas, não se cumprindo as 
determinações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado, bem como 



também, as normas aplicadas ao Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. 

4. Conclusão 

A gestão contábil, financeira e patrimonial das entidades acima 
descritas relativas ao exercício financeiro de 2020 foram exercidas sem 
a mister eficiência, eficácia, não alcançando a efetividade necessária, 
identificando alguns fatos que comprometem de forma significativa aos 
princípios fundamentais de contabilidade. 

Não se cumprindo princípios fundamentais de contabilidade, 
podendo incorrer em divergências ou inconsistências também aos 
demonstrativos contábeis do Poder Legislativo de Araguaina, onde se 
verificou através dos provas acima mencionadas, o descumprindo as 
legislações federais como a Lei n° 4.320/64 e a Lei Complementar 
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando que as 
prestações de contas de 2020 não foram instruídas com o devido 
fechamento contábil adequado. 

Dessa forma, para o próximo exercício, medidas hão de ser 
implementadas para aprimorar a estrutura contábil existente e alinhá-
las com as melhores exegeses dos diplomas legais aplicáveis á 
Administração Pública. 

Araguaina, 19 de abril de 2021. 

Assinado de forma digital por 
CLEUZIVAN FERNANDES CLEUZIVAN FERNANDES DA 

DA ROCHA90393074153 ROCHA:90393074153 
Dados: 2021.04.19 12:12:32 -03'00' 

CLEUZIVAN FERNANDES ROCHA 
Diretor Contábil 

Darctana da Canceiçdo V. Paivu 
Contodora/CRC-TO 4863/0-4 

Matricuia n2  1065814 
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RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO 

OBJETIVO:  

0 objetivo do presente documento é apresentar o resultados e conclusões da 
análise do Softwares da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, está analise tem por 
objetivo confirmar se o sistema da empresa acima citada atente todas as especificações do 
Termo de Referência do Pregão Presencial N°003/2021, que ocorreu no dia 03 de março de 
2021 

Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, TESOURARIA (FINANCEIRO), compras e licitações, controle de 
estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de 
processos (protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, 
portal  [-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com 
armazenamento nas nuvens. 

DETALHAMENTO DA ANALISE:  

Conforme solicitado pelo Pregoeiro, as 09 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala 
de Compras e Licitação e posteriormente na presidência da  Camara  Municipal de 
Araguaina - TO ocorreu a apresentação do sistema acima citado. 

A análise foi realizada por meio de avaliação do Softwares Aplicado ao Setor Público 
da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. Confrontando suas funcionalidades com os 
requisitos especificados no ANEXO I do Edital. 0 critério adotado para avaliação foi 
satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos obrigatórios, considerados essenciais, 
conforme o item 04 do Termo de Referência. 

A avaliação foi realizada requisito a requisito, de forma detalhada e objetiva. Além 
de demostrar a aderência dos requisitos, os representantes da empresa também 
responderam as consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelA representante do 
Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Araguaina sobre aspectos funcionais e 
técnicos da solução em avaliação. 

AVALIACÃO DOS RESULTADOS:   

4. 

TESOURARIA 

APROVADO 

Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da 
tesouraria 	do 	município, 	controlando 	as 	seguintes 	atividades: 
Recebimentos, 	Pagamentos, 	Movimentação 	Bancária, 	Emissão de 
Cheques, 	Conciliação 	Bancária 	e 	Elaboração 	de 	Demonstrativos 
Financeiros, 	devendo 	apresentar 	as 	seguintes 	características 	ou 
possibilidades: 

1.4.1. Cadastro de Contas Bancárias; SIM 
1.4.2. Configuração de modelo de impressão; SIM 
1.4.3. Emissão de cheque em impressoras comum e impressoras de cheque; NÃO 
1.4.4. Totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública; SIM 
1.4.5. Possuir controle de fechamento de contas por mês; SIM 

1.4.6. 
Controlar os saldos das contas bancárias, COM A EMISSÃO DE CHEQUE 
ou outros pagamentos dos credores; 

NÃO 

1.4.7. 
Configuração do modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade 
para 	imprimir qualquer tabulação 	de formulário 	de 	cheque 	de 

NÃO 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0401 - CEP 77804-110 -Araguaina - Tocantins 
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qualquer banco; 

1 4 8 . 	.. 
Parametrização da Emissão de Cheque, Cheque de Transferência 
Bancária e outros Pagamentos; 

NÃO  

1.4.9. 
Controle da numeração dos cheques através de processo automático 
ou não automático; 

NÃO 

1.4.10. 

Conciliar 	os 	saldos 	das 	contas 	bancárias, 	emitindo 	relatório 	de 
Conciliação Bancária de todas as contas dos bancos. Permiti conciliar 
automaticamente toda a movimentação de conta banco de um 
determinado período; 

SIM 

1.4.11. 
Possibilidade de inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer 
período, deixando, automaticamente, os saldos das contas atualizados; 

SIM 

1 	4.12.. 
Permitir a criação de arquivos de dados para envio de Borderô aos 
bancos, conforme  layout  de cada instituição bancária; 

SIM  

1 . 4.13 . Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do 
exercício; 

SIM  

1.4. 14 . 

Possibilidade 	de 	escolha 	de 	lançar 	movimentação 	financeira 	e 
realização da receita pela Tesouraria, onde na realização da receita o 
s
istema controla automaticamente os percentuais de destinação dos 

recursos vinculados. 

SIM 

1.4.15. 
Integração com o Sistema de Tributação para lançamento automático 
das receitas municipais; 

SIM 

1.4.16. Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentaria com filtros 
personalizados, de Despesa Extra e Restos a Pagar; 

SIM 

1.4.17. Possuir demonstrativos de movimento de caixa, como boletim de caixa, 
cheques, saldos e transferências bancárias. NÃO 

CONCLUSÃO:  

0 Departamento Financeiro avaliou o Softwares Aplicado ao Setor Público da 
empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, confrontando suas funcionalidades com os requisitos 
especificados no ANEXO I do Edital do Pregão Presencial N° 003/2021. Diante do que foi 
exposto, ratifica-se que a solução de sistema de Contabilidade Pública apresentado pela 
empresa não atendeu a todos os itens necessários. Deste modo, esse Departamento decide 
por REPROVAR o Sistema de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, apresentado pela 
empresa supracitada, por não obter resultado satisfatório em todos os requisitos 
apresentados no anexo I do Edital.  

FA 	 "-E 

4\ i 

4 -' -  ii  .  MESQUITA  OP  
COORDENADORA DO DEPARTAMENTO F106141, 

MATRÍCULA:10661 70 	Issii  
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RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO 

OBJETIVO:  

0 objetivo do presente documento é apresentar o resultados e conclusões da 
análise do Softwares da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, está analise tem por 
objetivo confirmar se o sistema da empresa acima citada atente todas as especificações do 
Termo de Referência do Pregão Presencial N°003/2021, que ocorreu no dia 03 de março de 
2021 

Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria (financeiro), compras e licitações, controle de estoque 
(almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos 
(protocolo), FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS HUMANOS), portal da transparência, portal 
E-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com 
armazenamento nas nuvens. 

DETALHAMENTO DA ANALISE: 

Conforme solicitado pelo Pregoeiro, as 09 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala 
de Compras e Licitação e posteriormente na presidência da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO ocorreu a apresentação do sistema acima citado. 

A análise foi realizada por meio de avaliação do Softwares Aplicado ao Setor Público 
da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. Confrontando suas funcionalidades com os 
requisitos especificados no ANEXO I do Edital. 0 critério adotado para avaliação foi ei 
satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos obrigatórios, considerados essenciais, 
conforme o item 10 do Termo de Referência. 

A avaliação foi realizada requisito a requisito, de forma detalhada e objetiva. Além 
de demostrar a aderência dos requisitos, os representantes da empresa também 
responderam as consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelo representante do 
Departamento Recursos Humanos da Câmara Municipal de Araguaina sobre aspectos 
funcionais e técnicos da solução em avaliação. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 

lo  

FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS HUMANOS)  

APROVADO Possibilitar o controle geral dos recursos humanos da 
administração municipal, devendo apresentar as 
seguintes características ou possibilidades: 

1.10.1. 
0 sistema de folha de pagamento deverá controlar 
todas as atividades referentes a Administração de 
Pessoal. 

ATENDE PARCIAL 

1.10.2' 
Efetuar todos os cálculos da Folha de Pagamento e 
emitindo os respectivos relatórios. ATENDE PARCIAL  

1.10.3. 0 sistema deverá atender ao regime ESTATUTÁRIO; ATENDE 

1.10.4. 
0 	sistema 	deverá 	tratar 	adequadamente 	os 
diferentes tipos de processamento, como normal e 
complementar; 

NÃO FOI 
DEMONSTRADO NA 

APRESENTAÇÃO 
1.10.5. Controle de previdência tanto para o regime geral ATENDE 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
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como para o regime próprio; 

1.10.6. TIPO (Comissionados, efetivos e agentes  politicos),  ATENDE 

1.10.7. 
CATEGORIAS 	(Administrativa, 	Técnica, 	Chefias, 
Professores, Corpo Diretivo,  etc...),  

NÃO FOI 
DEMONSTRADO NA 

APRESENTAÇÃO 

1.10.8
' 

Processar: FÉRIAS, 13.0 SALÁRIO, ADIANTAMENTO DE 
13.0 SALÁRIO. 

ATENDE 

1.10.9. 
Calcular: 	RESCISÕES 	CONTRATUAIS, 	SALÁRIO 
FAMÍLIA, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 

NÃO FOI 
DEMONSTRADO NA 

APRESENTAÇÃO 

1.10
'
10

' 
Prever: DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA NA 
FONTE; 

ATENDE 

1.10'11' 
0 sistema devera possuir rotinas que permitam uma 
adequada Administração salarial: NA- 0 ATENDE  

1.10.12. 
Múltiplas 	tabelas 	salariais, 	com 	progressões 

. 
horizontais e verticais; 

NÃO ATENDE 

1.10.13. Tabelas que atendam a RAIS,  CAGED,  SEFIP,  etc;  ATENDE 
1.10.14. Tabela de quadro salarial; ATENDE 
1.10.15. Cadastro de cargos e funções; ATENDE 
1.10.16. Outros vencimentos; NÃO ATENDE 
1.10.17. Ajuste para aumento salarial geral e por cargos; NÃO ATENDE 

1.10.18. 
0 sistema deverá permitir a inclusão de variáveis, 
via 	valor 	digitado 	(horas 	extras, 	faltas, 	prêmios, 
etc...).  

NÃO FOI 
DEMONSTRADO NA  

APRESENTAÇÃO 

1.10.19. 
Via valores implantados (descontos, padronizados, 
tais como INSS, FGTS,  etc...);  

ATENDE 

1.10.20. Tabela de Cargos e Salários integrada ao Sistema. ATENDE 

1.10.21. 

0 	sistema 	deverá 	permitir o 	arquivamento 	de 
registros que correspondam a toda vida funcional 
dos empregados permitindo a qualquer tempo 6 
geração 	de 	fichas 	impressas 	ou 	relatórios 	que 
informem todas as variáveis de cada funcionário; 

ATENDE PARCIAL 

1.10.22. 
0 	sistema 	deverá 	ser 	integrado 	com 	a 
contabilidade, 	com 	geração 	automática 	de 
empenhos para a contabilidade. 

NÃO ATENDE 

1.10.23. Cálculo de gratificação por tempo de serviço. NÃO ATENDE 

1.10.24. 
Provisionar as férias e o décimo terceiro salário. NA- 0 FOI 

DEMONSTRADO NA 
APRESENTAÇÃO 

1.10.25. 
Contabilizar todos os 	eventos 	da 	folha 	com 	a 
finalidade de geração de arquivos. 

NÃO ATENDE 

1.10.26. Emissão de Arquivos para a SEFIP. ATENDE PARCIAL 

1.10.27. Cadastro de Empregados, contendo o cadastro . 	.  
basic°  dos empregados. 

ATENDE PARCIAL 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
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1.10.28. Ficha Financeira, contendo os dados históricos das 
Folhas de Pagamento. 

ATENDE PARCIAL 

1.10.29. 
Tabela de Dependentes, contendo os dependentes 
de salário família, Imposto de Renda. ATENDE 

1.10.30. 
Lançamento de Movimento da Folha, contendo os 
lançamentos de verbas efetuadas para o cálculo 
da folha do mês. 

NÃO FOI 
DEMONSTRADO NA 

APRESENTAÇÃO 

1.10.31. 
Lançamento de Movimento de 130  salário. NÃO FOI 

DEMONSTRADO NA 
APRESENTAÇÃO 

1.10.32. 
Folha de Pagamento, lançamentos, contendo os 
valores calculados das verbas constantes na folha 
de pagamento. 

ATENDE PARCIAL 

1.10.33. 
Arquivos de Administração de Férias contém os 
valores de bases de cálculo e lançamentos de 
férias. 

NÃO ATENDE 

1.10.34. 

0 Sistema deverá ser dotado de recursos que 
permitam o bloqueio através de senhas, de acessos 
por níveis de perfis permitindo que o administrador 
do sistema libere ou restrinja acesso de acordo 
como os interesses da administração. Que seja 
controlado 	e 	registrado 	no 	sistema 	todas 	as 
inclusões, 	alterações 	e 	retiradas 	de 	dados 	do 
sistema, com controle de quando, onde e por que 
foram efetuadas estas ações. 

ATENDE 

1.10.35. 
Tabelas Genéricas do Sistema contém as tabelas de 
uso genérico para a empresa, grau de instrução, 
vinculo, CBO, Nacionalidade,  indices  financeiros. 

ATENDE 

1.10.36. Tabelas Oficiais, do INSS E IRRF. ATENDE 

1.10.37. 
Tabelas de Programas contem a associação dos 
programas com as funções do programa. 

NÃO FOI 
DEMONSTRADO NA 

APRESENTAÇÃO 
Na apresentação do Sistema, verificou-se que o mesmo não gera a Ficha 
Financeira do servidor Anual de forma resumida, em apenas 01 (uma) folha; 
Não gera ficha individual de frequência de servidor; 
Não há opção de filtro de frequências por categoria, por servidor, nome,  etc;  
Na geração do arquivo da SEFIP não permite inserir a FAP (Fator de Ajuste 
Previdenciário); 
Não gera uma relação nominal de servidores geral em ordem alfabética contendo 
todos os servidores incluídos; 
0 financeiro do servidor não está disponível na ABA SERVIDOR, o que dificulta um 
maior controle financeiro por servidor, e também não foi possível encontrar dentro 
do sistema; 
Não possibilita a integração com o Sistema de Folha de Pagamento, gerando 
automaticamente os empenhos, liquidações, ordens de pagamento e despesas 
extra orçamentárias referentes  Cis  retenções; 
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Não gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por 
classificação, por período de tempo e outros de interesse da Câmara; 
Não gera relatórios demonstrativos das aplicações constitucionais com pessoal, 
com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos; 
Não emite relatório com as deduções para o Imposto de Renda; 
Não gera relatório demonstrativo para recolhimento do PASEP e INSS de 
autônomos; 

CONCLUSÃO:  

0 Departamento de Recursos Humanos avaliou o Softwares Aplicado ao Setor 
Público da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, confrontando suas funcionalidades com 
os requisitos especificados no ANEXO I do Edital do Pregão Presencial N° 003/2021. Diante do 
que foi exposto, ratifica-se que a solução de sistema de Contabilidade Pública apresentado 
pela empresa não atendeu a todos os itens necessários. Deste modo, esse Departamento 
decide por REPROVAR o Sistema de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, apresentado 
pela empresa supracitada, por não obter resultado satisfatório em todos os requisitos 
apresentados no anexo I do Edital. 
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Relatório de cumprimento de exigências do Portal da Transparência, itens 11, 
12 e 13. 

Subitens não cumpridos:   

0  Site  não possibilita a demonstração, por meio gráfico, da receita, o que facilita o 
entendimento e interpretação do usuário, conforme subitem 3.11.3. 

Demais observações:  

0 sistema externo para acesso dos usuários necessita ser mais intuitivo, com 
ferramentas melhor apresentadas no campo de visão do usuário, melhorando o 
acesso e possibilitando chegar às informações de maneira mais rápida. 

necessário melhorar as ferramentas de acessibilidade, possibilitando o auto 
contraste, aumento de fonte, e, principalmente, ferramentas para LIBRAS. 

0 sistema externo necessita de incremento para visualização via celular e 
smartphone, pois o sitio é visualizado em dispositivos móveis da mesma forma em 
que é visualizado em computadores, o que dificulta a visualização e acesso às 
informações. 

Mesmo os itens cumpridos devem ser analisados no sentido de que devem estar 
melhor alocados no campo de visão e nos menus do sistema externo, com vistas a 
facilitar o acesso, possibilitando que usuário não necessite de mais de 3 (três)  cliques  
para alcançar a página desejada e obter a informação pesquisada. 

Conclusão:  

Caso não seja realizada a intervenção no subitem 3.11.3. com seu cumprimento, 
somos pelo não cumprimento da integralidade das exigências. 

Caso seja realizado o cumprimento, opinamos pelo cumprimento das exigências, 
porém, ressalvando a necessidade dos implementos apontados neste relatório. 

Araguaina, 19 de abril de 2021. 

-Lcie Sousa Tav 
Chefia de Secretaria¡ pso,k1  
Ouvidoria da CãmaratuD 

ciPs' 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I  portal@araguaina.to.leg.br  



4c, 

.•  

4:7 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO 

OBJETIVO: 

0 objetivo do presente documento é apresentar o resultados e conclusões da 
análise do Softwares da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, esta analise tem por 
objetivo confirmar se o sistema da empresa acima citada atente todas as especificações do 
Termo de Referência do Pregão Presencial N°003/2021, que ocorreu no dia 03 de março de 
2021 

Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, CONTROLE DE ESTOQUE 
(ALMOXARIFADO), CONTROLE PATRIMONIAL, controle de veículos (frotas), controle de 
processos (protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, 
portal E-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com 
armazenamento nas nuvens. 

DETALHAMENTO DA ANALISE:  

Conforme solicitado pelo Pregoeiro, as 09 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala 
de Compras e Licitação e posteriormente na presidência da  Camara  Municipal de 
Araguaina - TO ocorreu a apresentação do sistema acima citado. 

A análise foi realizada por meio de avaliação do Softwares Aplicado ao Setor Público 
da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. Confrontando suas funcionalidades com os 
requisitos especificados no ANEXO I do Edital. 0 critério adotado para avaliação foi 
satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos obrigatórios, considerados essenciais, 
conforme o item 06 e 07 do Termo de Referência. 

A avaliação foi realizada requisito a requisito, de forma detalhada e objetiva. Além 
de demostrar a aderência dos requisitos, os representantes da empresa também 
responderam as consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelos representantes do 
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio da  Camara  Municipal de Araguaina sobre 
aspectos funcionais e técnicos da solução em avaliação. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS:   

6  

CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO) 

APROVADO  
Possibilitar o controle de toda 	movimentação de entrada, saída, 
devolução, prazo de validade e transferência de materiais no estoque, 
devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 

1.6 	1 
• • 

Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos 
gerando automaticamente a entrada no estoque a partir de uma 
autorização de fornecimento; 

NÃO 

1.6.2. Propiciar o registro de entrega de materiais adquirido; SIM 

1 .63. 
Propiciar o controle de entrega parcelada, informando saldos e data 
de entrega prevista; SIM 

1.6.4. Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais; SIM 

1.6.5. 
Permitir controlar o limite mínimo e de reposição de saldo físico em 
estoque; 

SIM 
„ 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0401 - CEP 77804-110 -Araguaina - Tocantins 



"1•01;77(> 
,44  '*? 

/C. \r. 

Fb 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNR.1(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

1.6.6. Permitir gerenciar os saldos físico e financeiro dos estoques; SIM 

1.6.7. 
Permitir gerenciar os ajustes físicos e financeiros dos estoques, ocorridos 
do inventário; SIM 

1.6.8. 
Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando 
os movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período; SIM 

1.6 9 
• • 

Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, 
mostrando as movimentações por material e período com saldo 
anterior ao período (analítico/sintético; 

SIM 

1.6.10. 
Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por 
produto, e categorias de produtos; SIM 

1.6.11.  

Possibilitar que o processo de requisição de material possa ser feito  on  
line  pelo próprio sistema, dessa forma efetuando a integração com os 
setores solicitantes ao almoxarifado; 

SIM 

1.6.12. 
Permitir a 	criação 	e 	controle 	de 	diversos 	órgãos, 	onde 	estarão 
depositados os produtos em estoque; SIM 

7 

CONTROLE PATRIMONIAL 

APROVADO 

Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens móveis e 
imóveis que compõem o patrimônio da entidade, permitindo de 
maneira rápida, o cadastramento, a classificação, a movimentação, 
baixa, localização e o inventário, devendo apresentar as seguintes 
características ou possibilidades: 

1.7.1 . 
Possibilitar 	o 	cadastramento 	de 	maneira 	que 	possa 	permitir 	o 
agrupamento conforme a natureza do bem; SIM  

1.7.2. 

Possuir informações 	cadastrais 	de 	bens 	móveis 	(inclusive 	veículos, 
máquinas e  etc.)  e imóveis próprios com os dados necessários ao 
controle 	patrimonial, 	inclusive 	identificação 	do 	setor 	e 	PESSOA 
RESPONSÁVEL; 

NÃO 

1.7.3. 
Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente 
ou global; 

SIM 

1 -7-4. 
Possibilitar 	a 	emissão 	de 	relatório 	por 	número, 	itens, 	localização, 
secretaria/departamento ou classe; SIM 

1.7.5. Possibilitar emissão de termo de responsabilidade por departamento; SIM 

1-7-6-  
Possibilitar 	emitir 	relação 	de 	inclusões, 	baixas, 	reavaliações, 
transferência por item ou por localização; SIM 

1.7.7. Permitir a geração e leitura de etiquetas com código de barra; SIM 

1.7.8. 
Possibilitar a transferência dos Bens entre setores e dentro do próprio 
setor 	com 	módulo 	de 	controle 	interno 	de 	transferências 	de 
responsabilidade do Patrimônio; 

SIM 

1.7.9. Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza; SIM 

1.7.10. 
Manter 	registro 	histórico 	de 	todas 	as 	movimentações 	dos 	bens 
patrimoniais; 

NÃO 

1 -7 - 11- 
Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de 
identificação, localização, natureza; SIM  

1.7.12. Emitir relatório de bens em inventário; SIM 	--:. 
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1.7.13. 
Permitir a inclusão de novos campos no cadastro de Bens para registro 
de informações adicionais; SIM 

1.7.14. 
Possuir relatórios gerenciais para os Setores Administrativos; emissão de 
Balancetes por Secretaria, Divisão, Seção, Local ou Conta Contábil 
Patrimonial; 

1.7.15. Permitir o registro das baixas de bens inserviveis ou por outro motivo; SIM 

1.7.16. Possuir relatórios de controle de gastos para a manutenção dos Bens; SIM 

1.7.17. 
Possibilitar emissão de etiquetas em código de barras para anexar ao 
Bem; 

SIM 

1.7.18. Emitir relatório, mensal e anual, da aquisição dos bens; SIM 
1.7.19. Possibilitar tombamento de bens em lote, evitando digitação repetitiva; SIM 

1.7.20. Possibilitar transferência de bens em lote, evitando digitação repetitiva; SIM 

1.7.21. Emissão da relação de inclusões por Bens; SIM 

1.7.22. Emissão da relação de baixas por Bens; SIM 

1.7.23. Emissão da relação de reavaliações por bens; SIM 

1.7.24. Emissão da relação geral por item; SIM 
1.7.25. Emissão da relação das transferências por item e por local; SIM 

1.7.26. 
Manter o CONTROLE DO RESPONSÁVEL e da localização dos bens 
patrimoniais; 

NÃO 

1.7.27. Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens; SIM 

1.7.28. 
Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado 
tanto pelo seu código interno como pela placa de identificação; SIM 

1.7.29. Geração de arquivos para prestação de contas ao TCE-TO. SIM 

CONCLUSÃO:  

0 Departamento de Almoxarifado e Patrimônio avaliou o Softwares Aplicado ao 
Setor Público da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, confrontando suas funcionalidades 
com os requisitos especificados no ANEXO I do Edital do Pregão Presencial N° 003/2021. 
Diante do que foi exposto, ratifica-se que a solução de sistema de Contabilidade Pública 
apresentado pela empresa não atendeu a todos os itens necessários. Deste modo, esse 
Departamento decide por REPROVAR o Sistema de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público, apresentado pela empresa supracitada, por não obter resultado satisfatório em 
todos os requisitos apresentados no anexo I do Edital. 

ADEILSON VELOSO DE ABREU 
TÉCNICO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

MATRÍCULA:1065827 

NAID ONCEIÇÃO 
COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

MATRÍCULA:1066243 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

059/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM LEGISLAÇÕES 

ESPECIFICAS, NOS MÓDULOS DE ORÇAMENTÁRIO E PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE 

PÚBLICA, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE 

(ALMOXARIFADO), CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEÍCULOS (FROTAS), 

CONTROLE DE PROCESSOS (PROTOCOLO), FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS 

HUMANOS), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL E-SIC,  SERVIÇOS DE ACESSO PELO 

CIDADÃO VIA  INTERNET;  CONSULTA DE PROCESSOS, COM ARMAZENAMENTO NAS 

NUVENS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS 

DESCRITOS NOS ANEXOS PARA ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E As 

NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUANA: 

Nos termos da Resolução n° 332/2016, de 11 de abril de 2016 que regulamenta as 

atribuições dos cargos de provimento efetivo e em comissão da  Camara  Municipal de Araguaina, 

procedemos a análise técnica do Processo Administrativo n° 059/2021, Pregão Presencial n° 

003/2021, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em 

implantação e prestação de serviços de locação de softwares que atendam legislações especiticas, 

nos módulos orçamentário e planejamento, contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, 

controle de estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de 

processos (protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal e-sic,  

serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento nas 

nuvens, tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos para 

atendimento à legislação vigente e as normativas do tribunal de contas, em atendimento a  Camara  

Municipal de Araguaina: 

1. Verifica-se que a Câmara Municipal de Araguaina exigiu no Item 13.5 do Edital de 

Licitação em comento Atestado de Capacidade Técnica para comprovação de 

capacidade técnica no desempenho dos serviços objeto da contratação tendo a empresa 

ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELLI apresentado o documento oriundo da formalização do 

Contrato de Prestação de Serviços n° 004/2020 referente ao Processo Administrativo n° 

566/2019, Pregão Presencial n° 032/2019 com o Município de Cariri do Tocantins (Folhas 
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258 a 260) emitido pela Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins, nos termos do item 

13.5.1.1 e 13.5.1.2 do referido edital de licitação. No entanto, após análise, conferência e 

consulta de informações enviadas ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, através 

do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - Módulo Contábil, constatou-se, 

relacionado ao Atestado de Capacidade Técnica emitido, que o Fundo Municipal de 

Educação de Cariri do Tocantins, inscrito no CNPJ n° 19.599.420/0001-64, remeteu as 

informações contábeis ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, referente ao 6° 

bimestre do Exercício Financeiro de 2020, em prazo incompatível com o determinado na 

Instrução Normativa TCE/TO n° 008, de 12 de dezembro de 2007, o que torna o referido 

Atestado impróprio com a declaração fornecida ante o atraso na entrega da 

documentação devida, o que gera, sem dúvidas, prejuízos para a Administração Pública. 

Tal fato, além de descredibilizar o atestado apresentado demonstra a incapacidade 

técnica da referida empresa em fornecer os serviços necessários às demandas desta 

Câmara Municipal de Araguaina. Igualmente, após a demonstração do sistema realizado 

pela empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELLI,  in  loco, aos gestores administrativos e 

responsáveis de setores da Câmara Municipal de Araguaina, ficou constatado a 

inviabilidade de contratação da empresa pela ausência de condições técnicas e de 

suporte após detida análise pelos responsáveis acima e as necessidades deste órgão 

público. 

2. Fora constatado, ainda, que os erros de remessa, nos arquivos referentes ao sistema 

SICAP-Contábil do Fundo Municipal de Educação de Cariri do Tocantins se deu na 

origem da elaboração dos arquivos, portanto, diretamente vinculado ao sistema da 

empresa, implicando em prejuízo para a Administração Pública. Tal fato não pode ser 

desconsiderado no momento da análise do presente processo por se tratar de prestação 

de contas remetida à Tribunal Administrativo competente para julgamento das Contas de 

Ordenador de Despesas e Consolidadas, não podendo, este órgão público, admitir a 

aquisição de serviços cujas condições técnicas não sejam hábeis e viáveis ao serviço 

necessário. Portanto, sendo criterioso as remessas nos prazos legais e se constatando a 

inobservância e incapacidade da empresa ora notificada quanto ao cumprimento desses 

prazos no que diz respeito a geração de arquivos compatíveis é necessário a presente 

notificação. 

3. Diante do exposto, vem a presente notificação para que a empresa ECO AÇU 

TECNOLOGIA EIRELLI, apresente seus devidos esclarecimentos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar do recebimento desta, devendo a resposta ser remetida via  e-mail  

perdrigo@hotmail.com. A não apresentação dos esclarecimentos no prazo estipulado 
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configurará desistência de participação no Processo Administrativo n° 059/2021, Pregão 

Presencial n° 003/2021, do Tipo Menor Preço Global, ocasionando as consequências 

previstas no edital. 

4. Foi o que me coube relatar. É o Relatório. 

Araguaina/TO, 19 de abril de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N0  004/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 566/2019. 
PREGÃO PRESENCIAL No. 032/ 2019. 

Termo de Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARIRI DO TOCANTINS - TO e ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, 
referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTVVARES (MÓDULOS DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO 
GERAL, PATRIMONIO, ALMOXAPIFADO, COMPRAS, FROTS, 
PROTOCOLO —  WEB,  PORTAL DA TRANSPARENCIA —  WEB  E 
CONTRACHEQUE —  WEB)  EM ATENDIMENTO A SECRE 	I  ARIA  
MUNICIPAL DE ADMINIS 	I RAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE 
CARIRI DO TOCANTINS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 
2020, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I. 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
CARIRI DO TOCANTINS - TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ no 
37.344.397/0001- 49, com sede na Av. Bernardo Sayk n° 01 Centro, nesta cidade de Cariri 
do Tocantins- TO , representada neste ato por seu Prefeito, Vanderlei Antônio de 
Carvalho  Junior,  brasileiro, Casado, Empresário, CPF 893.514.441-04 e RG 4093982 SSP 
\GO, residente na  Rod  BR 153 KM 693 - Posto Nova Granada, Zona Rural - Cariri do 
Tocantins, CEP 77.453 — 000, nesta cidade, e por outro lado, a empresa ECO AÇU 
TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ No. 02.014.483/0001-09, com sede na 
Quadra 103 Norte Rua NO 7, no. 01, conjunto 02, lote 44, sala 603, Plano DL-etor 
Norte — Palmas — TO, aqui representada pelo seu diretor, o Sr. Valdecir Guedes 
Mazeiro, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade no. 793.175 
via SSP/TO e inscrito no CPF/MF no. 713.503.309-49, com endereço na Quadra 
507 Sul, Alameda 07, QI 17, lote 14 — Plano Diretor Sul — Palmas - TO, doravante 
denominado CONTRATADA, tendo em vista o Pregão presencial no 032/2019, 
considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei Federal no 10.520 de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto 3.555 de 8 de agosto de 2.000, subsidiariamente Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, pela Lei Complementar 
no 123/2006 e pelas disposições fixadas nesse Edital e Anexos, têm justos e 
contratados entre si a prestagao dos serviços de locação de  software,  mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE SOFTWARES (MÓDULOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLAA DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 
Av Bernardo Sayão n'' 01 / centro. 
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PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO GERAL, PATRIMONI6, ALMOXARIFADO, COMPRAS, 
FROTS, PROTOCOLO —  WEB,  PORTAL DA TRANSPARÊNCIA —  WEB  E 
CONTRACHEQUE —  WEB)  EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CARIRI DO TOCANTINS, NO 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA, ANEXO I, conforme itens respectivos; 

CLAUSULA SEGUNDA DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

2.1. 0 proponente vencedor deverá prestar os serviços de locação de  software,  de forma 
imediata, no local indicado pela Prefeitura Municipal, mediante a solicitação do responsável, 
sendo que todos os custos relativos à prestação dos serviços serão do proponente vencedor. 

2.2. A prestação dos serviços/troca que for solicitada pelo responsável, deverá ocorrer no 
prazo máximo de 24 horas, a partir da solicitação. 

2.3. A prestação dos serviços de locação de  software,  deverá ser fornecida de IMEDIATA, 
a partir da assinatura do contrato até findar a vigência do mesmo que se dar no dia 31 de 
dezembro do ano de 2020, podendo ser prorrogado e alterado  (art.  57 II, 65, §1.0  da Lei de 
Licitações). 

2.4. 0 não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no 
contrato, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda 
conforme rege a Lei Federal no 8.666/93. 

2.5. 0 servidor responsável designado corno representante do Executivo, para o 
acompanhamento e fiscalização do Contrato será designado através de portaria pelo gestor 
do poder executivo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. ESPECIFICAÇõES GERAIS — As especificaçóes abaixo são caracteristicas que 
atendem a todos os módulos e definem o sistema como todo. 

3.2. 0 sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, padrão  SQL,  e permitir 
consultam via comandos  SQL,  devendo ter a possibilidade de utilização de Banco de Dados 
e aplicação em NUVEN. 

3.3. Cadastro de usuário com definições de acesso e cada opção de relatório do sistema 
através de senhas (controle de acesso ao sistema através de senha); 

3.4. Permitir cadastramento de usuários com controle de nível de acesso, 
podendo ser configurado para inclusão, alteração, consulta e exclusão; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 
Av Bernardo Sayão n 01 / centro 
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3.5. Os sistemas deverão ser multiusuários e multitarefas, permitindo controlar tarefas 
concorrentes, com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a integridade 
referencial, que deverá ser realizada pelo gerenciador do banco de dados (SGBD), nunca 
pelo aplicativo; 

3.6. Permitir auditoria automática das operações efetuadas nos sistemas (Controlando 
quem, quando e o que foi alterado). 

3.7. Possuir relatórios gráficos, permitir que seja impresso em  video  ou escolher a 
impressora da rede; 

3.8. Todos os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações mantendo a 
integridade dos dados em caso de falha de  software;  

3.9. 0 sistema deve comportar o trabalho simultâneo dos usuários de todas as Secretarias; 

3.10. As empresas deverão ser desenvolvedoras dos sistemas ou representantes legais, 
desde que mantenham estabelecimento de atendimento no estado de Tocantins. 

3.11. Não poderá ser contratada empresas que utilizem sistemas em consórcio, ou seja, 
módulos com diversas empresas desenvolvedoras do sistema, afim de não prejudicar a 
integridade dos mesmos. 

.1.44,5e*iosag 

4.1. 	A Execução dos serviços divide-se em duas etapas distintas, que compreende: 
CONVERSÀO DE INFORMAÇÕES E IMPLANTAÇAO — A conversão das informações dos 
sistemas já existentes disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins e sua 
implantação deverão ser efetuadas até no máximo 05 (cinco) dias a contar da ordem de 
serviço ao ganhador do processo licitatário, podendo aumentar a pontuação técnica aos 
fornecedores que diminuírem o prazo de conversão implantação dos sistemas integralmente. 

CLAÚSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 
5.1. Fica designado como fiscal do contrato, para acompanhamento, fiscalização, atesto, e 
demais documentos técnicos referentes a execução cio objeto, a servidora Talissa Sayure 
Ponciano  Tanaka,  portadora do CPF/MF No. 064.384.465-13. 

5.2. No exercício da fiscalização dos serviços deve a contratante, por meio do Fiscal de 
contrato: Se utilizar do procedimento de avaliação da qualidade dos serviços para o 
acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medições dos níveis de qualidade; 

5.3. Conferir e vistar os relatórios dos serviços prestados; 

5.4. Avaliar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando o 
equivalente aos não realizados bem como aqueles não aprovados por não conformidade aos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 
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padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à contratada, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadas em contrato; 

5.5. A Fiscalização é exercida por interesse da Administração e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

5.6. A Contratante manterá a partir do inicio dos serviços até o seu recebimento definitivo, 
a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados 
que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados 
pela Contratada. 

5.7. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correção exigida pela fiscalização da 
Administração, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da exigência, 
correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes. 

tikakeliW"  .jjkAt 	 gStrAr 	 • „- 

6.1. Os serviços deverão ser executados no período de janeiro a dezembro de 2020, a forma 
da prestação do serviço será conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Cariri do 
Tocantins, devendo a entrega do produto/serviços ser realizada pessoalmente junto a 
Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins, que deverão ser realizados duas vezes na 
semana, em dias, a combinar com o Secretário de Administração, na Av. Bernardo Sayão n° 
01 - centro CEP: 77.453 - 000, Município de Cariri do Tocantins/TO. 

6.2. A Referida prestação de serviço prestará os serviços contidos no objeto do presente 
termo de referência, em escritório próprio ou nas dependências da sede da Prefeitura 
Municipal, utilizando-se de equipamento e instalações, ficando as despesas necessárias a 
eficaz prestação dos serviços, tais como: combustível, fotocópias e material de expediente, 
quando for o caso será por conta da CONTRATADA. 

JIStiLk 	DAS OBRIGAÇÕES 6A CONTiZATADA., 
7.1. Uma vez notificada de que o Poder Executivo Municipal efetivará a contratação, a 
licitante vencedora deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para 
assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital. 
7.2. Uma vez contratada, devera a licitante vencedora iniciar imediatamente implantação e 
prestação dos serviços de locação de softvvares licitados, implantação e prestação dos 
serviços de acordo com o especificado no Termo de Referência (Anexo I), e ainda: 

a) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente depois de recebida a autorização expressa 
para tal, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ao inicio da sua execução. 
b) Manter inalterados os pregos e condições propostas, bem com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
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c) Efetuar o serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, 
em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia nformando, em tempo hábil, 
qualquer motivo impeditivo ao cumprimento do mesmo; 
d) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações ou materiais que esta obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato ou com 
prévia e expressa anuência da Contratante; 
e) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas 
estabelecidas na Lei 11.0  8.666/1993 e suas alterações e observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, diretas e indiretamente 
aplicáveis; 
f) Prestar o serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância as 
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 
Ainda, devem estar acompanhados, quando for o caso, do manual do usuário, com uma 
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
g) 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, ás suas expensas, no todo ou em parte 
o objeto em que verifiquem defeitos/incorreções resultantes da execução do serviço no prazo 
máximo de 02 (dois) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos; 
h) Responsabilizar-se pelo uso indevido dos documentos, materiais eventualmente colocados 
sob sua guarda pela CONTRATANTE; 
i) A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da 
espécie, forem vitimas os seus empregados, no desempenho de suas funções ou em conexão 
com eles; 
j) Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, após 
notificação formal do(s) serviços fornecido(s) em desacordo com as especificações deste 
termo de referência e seus anexos e respectiva proposta, ou não aprovados pelo órgão 
solicitante com parecer devidamente fundamentado. 
k) Comunicar á Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
I) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
m) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que 	incidam 	ou 	venham 	a 	incidir 	na 	execução 	do 	contrato. 
n) Entregar o objeto contratado, conforme especificações deste termo e seus anexos; 
o) Manter, durante toda a execução cio contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
p) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
solicitante; 
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q) Arcar com eventuais prejuízos causados ao solicitante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
r) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
s) A contratada assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, 
comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos no contrato, 
não se obrigando o solicitante a fazer restituições ou reembolsos de qualquer valor 
despendido com este pagan-leni.o. 
t) Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto da presente 
licitação. 
u) Arcar com despesas de deslocamento e hospedagem da equipe técnica. 
v) Facilitar a supervisão e acompanhamento dos trabalhos ao solicitante, fornecendo, 
sempre que solicitados, informações e documentos relacionados com a execução do objeto 
do presente edital. 
x) Guardar o mais absoluto sigilo em relação as informações ou documentos de qualquer 
natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulgação e / ou incorreta ou descuidada utilização. 
y) Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, 
alimentação e transporte, compreendendo-se o deslocamento do empregado do seu 
endereço residencial até o local de trabalho, bem assim do local de trabalho até sua 
residência, quando em serviço, bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias 
prevêem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto deste termo. 
w) Garantir um técnico com domínio total do sistema durante o período de expediente para 
sanar dúvidas técnicas e providenciar soluções ...ge.s aos 	Jc.iss;ve_isuIutjcu,  • 
entendimento de rotinas do sistema, ou melhorias propostas pelo corpo técnico da 
Contratante. 
z) Comprometer-se a manter o sistema devidamente atualizado frente às adequações do 
SICAP e  STN  (Secretaria do Tesouro Nacional) em tempo hábil, para que os trabalhos da 
equipe não sofram interferências. 
iQ) Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou penalizagb'es imputadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Estado do Tocantins em razão de falhas, mal 
funcionamento, desatualização ou qualquer outra disfunção cio sistema que venha a 
atrapalhar o andamento dos serviços. 
11)4.1.15. Manter  Backup  adequado para satisfazer as necessidades de segurança, assim 
como recuperação no caso de falha dos equipamentos. 

8LAtJS.U.L OITAVA -.DA.S-.0.BRIGAGOES DafelifititX  
8.1 	Uma vez decidida a contratação, o Executivo Municipal obriga-se a: 
a) Efetuar os pagamentos devidos no prazo e nas condições estipuladas neste Termo; 
b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa qesempei taal os 
compromissos assumidos, bem como pagar por serviços prestados; 
C) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas deste 
Termo de Referência; 
d) Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventua imperfeições no curso da 
prestação de serviço, fixando prazo para sua correção. 
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e) 0 Município designará técnicos das áreas de informática, cadastros técnico e fiscal, 
mobiliários, contabilidade e fiscalização para apoio e suporte aos técnicos da licitante 
vencedora para implantação do sistema, bem como para gerir o sistema após sua 
im pia ntação; 
f) O Município se responsabiliza pela geração de arquivo de Banco de Dados no  layout  
fornecido pela licitante vencedora a serem gerados pela atual empresa fornecedora de 
tecnologia responsável pela informatização das áreas de contabilidade e tributária do 
Município, dados estes sobre o Cadastro Mobiliário necessário visando possibilitar a 
realização do Cadastramento eletrônico dos Contribuintes; 
g) 0 Município se responsabilizará pelo desenvolvimento de rotinas de importação de dados 
dos arquivos a serem disponibilizados pelo novo sistema da licitante vencedora a serem 
realizados pela atual empresa fornecedora de tecnologia responsável pela informatizaçao 
das áreas de contabilidade e tributária do Município; 
k) O Município será responsável pela análise e correção das possíveis inconsistências e 
irregularidades encontradas e apontadas nos relatórios fornecidos pela licitante vencedora; 

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

9.1 0 pagamento será efetuado em moeda corrente, de acordo com o item 19.1 do edital, 
contados da apresentação da nota fiscal/ fatura, através de Transferência Bancária na 
Conta Corrente no 35452-x, Agência 1505-9, Banco do Brasil. 

9.2 0 Valor total do contrato será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pagos em 
12 parcelas mensais, iguais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1. Deverá obedecei ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
e demais normas pertinentes, principalmente ao  art.  57 da referida Lei, conforme abaixo.  

Art.  57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde 
que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - A prestação de serviços a serem executados de forma continua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de pregos e 
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação 
dada pela Lei no 9.648, de 27/05/98) 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 
Av Bernardo Sayk) n• 01 I centro. 

Fone/Fax '63 3383 — 1110 
CARIRI DO TOCANTINS - TO, 77-453. 000. 



41110. 	' ti•O'f'- 

IF* Ft E F iEs -r ILA Ft Ft Cs E 	. ______,....,,,„ 	 • - -.....D11.1111111"'  

IC Ilk I:1 11 11:1 11 r-3 C3  ir  CI la Aft INI irm INI 
G IE 'TA 0 :2: G 1  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 

'• 
	S Ce,,

v, 
 ao  

F 

ç 3n 
Ffs 

11.1 0 presente Contrato é celebrado mediante licitação na modalidade pregão, conforme 
o estabelecido na Lei 10.520/2002 com a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA-PUBLICAÇÃO 

12.1 0 presente Contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, conforme 
determina o Artigo 61, da Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1. 0 atraso injustificado no inicio da execução deste Contrato sujeitará a Contratada 
multa de mora, a ser calculado sobre o valor anual do Contrato, sem prejuízo das demais 
sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do  art.  78, da Lei n° 8.666/93, que será aplicada 
na forma seguinte: 

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre 
o valor do bem em atraso, limitada ao máximo de 10%, sem prejuízo 
da rescisão unilateral por parte do Executivo. 

13.2. Pela inexecuçá-o total ou parcial das condições estabelecidas no ato convocatório e 
neste instrumento, o Poder Executivo Municipal poderá, garantida a prévia defesa do 
contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades 
penal e civil, as seguintes sanções. 

a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender 
determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos 
concernentes a prestação dos serviços dos bens, a critério do Executivo 
Municipal; 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado 
sobre o valor cia nota de empenho; 

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de ate 05 (cinco) anos. (Artigo 7°, Lei n° 10.520/2002) 

13.3. 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro do Executivo 
Municipal, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação; 
8.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou 

descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Executivo Municipal. 

CLAUSULA,DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO •-• 	• 

 

14.1. 0 Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: \ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 

FoneiFo, 	 ; 
CARIRI DO TOCANTINS - TO. 77-453. 000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 

Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do  
art.  78, da Lei 8.666/93; 
Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no  
minim,  30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-
se o interesse público; 
Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

14.2. 0 descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 
contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 
independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

14.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir cotai ou parcialmente o 
presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no 
interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, 
sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
15.1. 0 objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por 
cento), nos termos do art.65, § 10, da Lei no. 8.666/93, salvo exceção prevista no § 20  do 
art.65 consoante a redação dada pela Lei no 9.648 de 27.05.98. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 

16.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da Dotação Orçamentária: 
0003.0012.04.122.0012.2003 (Manutenção das Atividades da  Sec.  Administração) e 
elemento de Despesa no 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), 
0010.00.000 Recursos Próprios. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
17.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato de assinatura 
deste instrumento. 

.CLAUSULA ptcimA QITAVA - DO FORO 
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Gurupi, Tocantins, com renúncia expressa a outros„ 
por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato. 
Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Cariri do Tocantins - TO-M de laneiro de 7020.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 
Av. Bernardo Sayão n 01 / centro 

Fone/Fax '63 3383— 1110 
CARIRI DO TOCANTINS - TO. 77-453 000. 



I do c  

F1.1 re ;50 

Ir. 1Ft E E 	LI  Ft 	E 

icArknani 1013 11-113 IC AL. 111 INI 
a le -r.t3,a a -1 	2.  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI: DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUI)TICI 
V rute_Oei A 

AL DE CARIRI DO TOCANTINS- TO 
tônio de Carvalho  Junior  
feito Municipal 

CONTRATANTE 

Ee-O7K-U-TEC-NOLOG-I-A-E-IRELI— 	- 
CNPJ No. 02.014.483/0001-09 

Valdecir Guedes Mazeiro/Diretor 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS 
Av. Bernardo Sayão n' 01 / centro. 

Fone/Fax *63 3383 — 1110 
CARIRI DO TOCANTINS - TO, 77-453. 000. 
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Brasilandia do Tocantins-TO, no 
uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo 
nc 00712020 da Inexigibilidade de Licitação n° 001/2020 que tem por 
objeto a contratação da empresa LEANDRO FERNANDES CHAVES 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.220.570/0001-80, 
localizada na Rua Raul do Espirito Santo, n° 1265, Centro, Colinas 
do Tocantins, para Contratação e prestação de serviços técnicos de 
profissional especializado em consultoria e assessoria juridica, como 
estudo técnico, pareceres. patrocinios de defesa e causas administrativa 

juridica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Brasilandia do Tocantins - TO, de acordo com o artigo 25, inciso  It,  da 
Lei 8.666/93. 

ANO XXXII - ESTADO DO TOCANTINS, QUINTA-FEIRA, 23 D 

AVISO  DE INEXIGIBILIDADE DE LICIT 

0 Fundo Municipal de Saúde de Brasilandia 
no uso de suas atribuições legais, ratifica o  Process  
n° 008/2020 da Inexigibilidade de Licitação n° 001/2020 
objeto a contratação da empresa LEANDRO FERNANDES CHAVES 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.220.570/0001-
80, localizada na Rua Raul do Espirito Santo, n° 1265, Centro, Colinas 
do Tocantins, para Contratação e prestação de serviços técnicos de 
profissional especializado em consultoria e assessoria jurídica, como 
estudo técnico, pareceres, patrocfnios de defesa e causas administrativa 
e juridica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
de Brasilandia do Tocantins - TO, de acordo com o artigo 25, inciso II, 
da Lei 8.666/93. 

AVISO DE LICITAÇÃO Brasilandia do Tocantins - TO, 02 de janeiro de 2020. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO TOCANTINS 
torna pública que fará realizar-se: 

Clésio Alves da Silva 
Gestor do  FMS  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 do tipo "MENOR 
PREÇO POR ITEM" cujo objeto é a locação de veículos  corn  condutor 
para o transporte escolar da zona rural para zona urbana e vice-versa, 
no Municipio de Brasilandia do Tocantins, durante o exercicio de 2020 
nos termos e condições constantes do Termo de Referência. Minuta do 
Contrato bern como todos os anexos do Edital. Previsão de abertura: 05 
de Fevereiro de 2020, as 08h:00. Local: Prefeitura  Mon.  de Brasilandia 
do Tocantins/TO. Mais informações através cio telefone (063) 3461-1164. 

Brasilandia do Tocantins/TO, 22 de Janeiro de 2020. 

Gicelda Pereira de Sousa Moura 
Presidente da  CPL  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE 3-  TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2017 
NUMERO DO CONTRATO 004/2017 

PROCESSO: 029/2016 
LICITAÇÃO: Tomada de Preço 006/2016 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Brasilandia do Tocantins-TO 
CONTRATADA A. S. VIANA CONTABILIDADE-ME, CNPJ. 
17.533.747/0001-08. 
OBJETO DO CONTRATO: Contrato de pessoa jurídica para os Serviços 
Técnico Profissional Especializado de Consultoria e Assessoria Contábil 
durante o exercício de 2020, em conformidade com as quantidades e 
especificações do ANEXO I. Termo de referência do aludido edital. 
VIGENCIA. Prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses a contar de 
02/01/2020 a 31/1212020. 
VALOR TOTAL: 54.000.00 (cinquenta e quatro mil reais) 
DATA DA ASSINATURA. 18/12/2019 
FUNDAMENTO LEGAL: o presente aditivo encontra embasamento legal 
no artigo 57. inciso II, IV, V e demais que se aplicar ao objeto do contrato 
a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N" 008/2019 
NUMERO DO CON1RATO 008/2019 

PROCESSO: 001/2019 
LICITAÇÃO: Tomada de Prego 001/2019 
CONTRATANTE. Fundo Municipal de Saúde de Brasilándia do Tocantins-TO 
CONTRATADA: SANTOS & BARROS, CNPJ: 21.307.123/0001-40 
OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços  Medicos  (Clinica 
Geral) PSF, com carga horaria de 40 horas semanais para atender no 
Município de Brasilandia do Tocantins - TO, durante o exercicio de 2020. 
VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo por mais 06 (seis) meses a contar de 
02/01/2020 a 30/06/2020. 
VALOR TOTAL: RS 91.398.00 (noventa e um mil, trezentos e noventa e 
oito reais) 
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2019 
FUNDAMENTO LEGAL: o presente aditivo encontra embasamento legal 
110 artigo 57. incise II. IV, V e demais que se aplicar ao obieto do contrato 
a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST8NCIA SOCIAL 

EXTRATO DE 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2017 
NÚMERO DO CONTRATO 004/2017 

PROCESSO. 029/2016 
LICITAÇÃO: Tomada de Preço 006/2016 
CONTRATANTE. Fundo Municipal de Assistência Social de Brasilándia 
do Tocantins-TO. 
CONTRATADA: A. S. VIANA CONTABILIDADE-ME, CNPJ: 
17.533.747/0001-08. 
OBJETO DO CONTRATO: Contrato de pessoa juridica para os Serviços 
Técnico Profissional Especializado de Consultoria e Assessoria Contábil 
durante o exercicio de 2020, em conformidade com as quantidades e 
especificações do ANEXO I Termo de referência do aludido edital. 
VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo por mais 12 (doze) mesas a contar de 
02/01/2020 a 31/12/2020. 
VALOR TOTAL: 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) 
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2019 
FUNDAMENTO LEGAL: o presente aditivo encontra embasamento legal 
no artigo 57, inciso II, IV, V e demais que se aplicar ao objeto do contrato 
a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Brasilandia do Tocantins - TO, 02 de janeiro de 2020. 

Marlene Pereira de Almeida 
Gestora do FMAS 

CARIRI DO TOCANTINS 

EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2020 CTL 

Oriundos do Pregão Presencial n° 032/2019. Firmado em 
02.01.2020, entre a Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins e a empresa 
ECOAÇU TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ N°02.014.483/0001-09, 
com sede na Quadra 103 Norte, Rua NO 7, n° 01, Conjunto 02, Lote 44, 
Sala 603, Plano Diretor Norte- Palmas - TO. Valor total de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES  WEB  
(MÓDULOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, 
ARRECADAÇÃO GERAL, PATRIMÓNIO, ALMOXARIFADO. COMPRAS. 
FROTAS. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRACHEQUE) EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CARIRI DO TOCANTINS, NO 
PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. Dotação: Dotação 
Orçamentária : 0003.0012.04.122.0012.2003. Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Administração. Elemento de despesa: 3.3.90.39 - 
Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica 0010.00.000 - Recursos 
Próprios. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002. Processo Administrativo 
n°566/2019 Vigência: 02/01/2020 a 31/12/2020. Ordenacior Sr. Vanderlei 
António dir Caniallie  Junior.  
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A  nisTwo Dv c‘pAcumpF,  

Atestamos. a pedido da interessada para lins de provar aptidao de desempenho e 
atestado de execu0o. que utilizamos o Sistema de  Litt'  (Lnterprise  Resource 
Planning)  da Empresa ECO A(..t 11,,(..101.0(...3 A VI RELI. ( inscrita no CNP.1 
sob o a' 02.)14,4310001-09. estabelecida na Quadra 103 Norte., Rua NO-07, N' 

Conj-2, Lote 44. Sala (03. Plano Diretor Norte_ na cidade de Palmas. I....stado 
do Tocantins), que presta serviços á Prefeitura Nilunicipal de Cariri — 
(inscrita no CNRI sob o  IC  72'064.02370001-90 sediada na A‘  en  ida Bernardo  
Sava()  P raça . 	n L.eniro. na  cidade de (.'ariri do 1 ocantins rstado do Foeant  ins,  
teleibne: to$) 33N3- 	atra, es do Contrato a J)-t/2.020. firmado em 06 de Janeiro 
de 	2020, de soFTwARES  Or.  CONTABILIDA DE 	BIACA, FOLHA DE 
PAGAMENTO, ARRE.,( .,‘.DA00 GERAL, PATRIMÔNIO„ALMOXARIFADO, 
COMPRAS, FROTAS. PORTAL DA TRA.NSPARÊNCIA  ii  CONTRACIIEQUE, atra\.es 
de Sistema  Web  com iarraestrutura  dc  servidores e  backup  nas nuvens, o que 
denota segurança c  con  habilidade nas ini;vmações ecrenciadas pelo sistema. alem 
de maior eretividade no quesito disponibilidade da inrormaçao A r,mpresa foniece 
ainda. treinainenh) NOS ;,ervidorc., suporte prese 	via teletime e atraves de 
aplicativo  online  aos usuarios Prestadores de !ervicos. .1"odos os serviços 
acordados em contrato e melhorias necessartas 	desenvolvidos  corn  plena 

Registramos. ainda. que as prestações dos serviços acima rereridos 
apresentaram bom desempenho operacional.  !end°  a empresa etimprid(i nelatentcive;  
corn ,was  obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente. ate 
a presente data. 

) Smsiciitn 1 RP e ..:9inpos1o  pelos  sce.tiinte,  InoLtults 



PREMI  ORA OE .,A4` 

CARIRI TOCANTINS 
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GESTÃO 2011/2020 

• Ntidtilo 	ox  a rifado - 1<ealiza as entradas e saidas de itens no estoque, 
permite 0 	 v,erenciamento da!, 'solieitações de produtos/itens alem 
da emissCio de relatOrios 

• It'l("odulo .‘ rrecadaçft 	Pe t -nine 

entissao de ',:sota I iscal 1.:11etrOmea. Il 11 . I I Pd. 	axas Munietpais. 
entre outros. 

• ViOduio onliwas 	i:vairi.a a cotaçCto dc  preço  s aqutsiçilo dc hem/produtos 
solicitaç.ao de conipras. autortraçao e .Lteraçilo de C )rdein dc  Compra.  1. rahallia 
de 1.01-111i1 Inteurada coin 0 MOduto Contabil e o de I icitak;fio: 

• NI Ódulo 

	

	 todos  us  relatorios do MCASI' exi,z.pdos pelo 
controle de limpenhos. I .iquidações e Pagamentos.  IPA.  LOA. LD( 

1.1a. 	1(. .\1), entre outros. 

• Viiidulo Frotas 	Realita o ealustro e 12.erenciatriento 	\'cieulos. 
abastccimentos. inultas. fliintiieiiC 	coiirt 	r.ontrole d! 	Ii .1  

‘cic.:tik..», para v1a2,C11.1. entre ntlirt)!,: 

• N.16(.1tilo Licit:do 	l'ossui um conjunto de procedimentos administrativos 
para aquisiçilo de bem/produto ,:k.unratados pelo 	erno municipal: 

• N16(1111° ()rt,.a men 	rio 	Pt.•niiiit.: o 	 eNectiçao  orçamentaria  
rnunicipal eaclasiro dc Reccitas e Despcsas orçanicinz'irias. denirt.‘ (ultras 
rtinetonalidadc 	eiidt  totalmente  intctIrad(3 eon) o N.,lódulo 

• \-16dulo Part-it-11fmk) 	Permite o uercnciamento de  hens  dentro de todas as 
nceessidad L d ti Adillinistraçisto Públieu. alem do lançamento  automatic()  da 
depreciaçiio ita Módulo Contabil e enitssio de relatorios 

• Portal da 	I  ran  sparilncia 
iltdoS Liii tcIlip 	Obre C muniemir:, 

nornrcts do 1.(..V. 



PREFEITURA DE 

CARIRI  TOCANTINS  
ca /2.t laa za, Cod° 

LESTA0 101 	0 0 

• Módulo Protocolo - Permite a emissCto e controle de processos internos e 
externos da entidade municipal, sendo totalmente integrada ao Modulo 
ConLibil, Compras e A Imoxarilltdo., 

• \l(nIttIo Recursos Ilu ma nos 	Respons;:tvel por gerar e $2.ereneiar iodas as 
int .(irmaçoes reLic I iiada tdepartamento pessoal da entidade como  Ionia  de 
pagamento. 	1 ARE-. 51.1 P. SICAP-.AP, em isso de Contra Cheque  Web.  
entre outros, seguindo o padrão exigido pelo TCE-TO. 

o 
Aro  

PA L. M S • 70 \\-cl, N. 	
i63! 3216.7200 \ 

RaurQrcia Cr.-.:osotr.j 
0 

Esc,.ov 	, • 7,•:. C.‘ .  

18 

Vanderle.  Antimio  dc  Carvalho Júnior 
Prereito Municipal 

VoteK 
—CART-600 PE  REGISTRO  D_JIL105VEIS,  PESSOAS  JURiDICAS, 

-.MACS E D UMENT.Olkli.ROTESTO_E TABELIONATO DE  NOTAS  

Avankla BeRIRICIO-1/L! 	',re, . 875 	'Centro - CEP: 7745300o 

C LRI D  -  TO 	NS - Fan*: 63-3383-1145  

Selo n°:127837AAA0b60385NM 

Confirme a Autenticidade: ettpiicorregoeonalso.ius ernneex.peptwoogiut 

Reconheço  pot  semelhança a(s) assinatura(*) de: VANDERLEI  ANTONIO  DE 

CARVALHO  JUNIOR,  pessoa(s) por mim Identlficada(s) o por haver(Om)  side  

aposto(*) cm minha presença dou M. CARIR1 DO TOCANTINS .TO. 28 do 

'aneire do 2021 . 
ai.: RS .ti TFJ.:  KS  .4/1  Fu  • • I. 1.4,41 650.16 TOTAL: K2  Ts,  

• 

o Lima - Escrevente 

rir% 

c,r1 
(3 .0 

: \-t-s",•:T  

EMOLUMENTOS: RS2,63. 
RSO.13.: TOTAL: RS4,02 

7 

	

Ouadta 104 Nodo -As. 10-02, n' 22  -  Centro • Parents= -CEP. 77.00E-022 - Font: (63) 3216.7200 Ofeil.A1._?, 	s • , 
• • ---- —. ....- -...._,...• — • 

Selo Digit&  n° 126466AAC936087-14/1-  

2°  TABELIONATO DE  NOTAS  DE PALNIASITO 

Confirm, a AutenticIdade: httryircorreaidorlailto.jus.brAndex.ah 

Sawa= Anoola Platt, - Tanal,,) 
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A  TENTICAÇA0 	

a  Confere  corr. o  cr 	11..  mim apresentado. Dou  ft 	\C 
	lic,",n,0d C1', 	) Er.q.„c4/ 

Paimas/TO 	, 	vereiro .e 2 1 47767A 	,7-, 

m Tes 	
, 

•a  verdade 	
. 

Ra'i a Cardoso Bak,  
_ 

screvente 
axa Judic aria: RS0,74 	Funcivil: RS0,52 ISS: 

ii 

Janeiro cie 2021. 



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Publica 

Recibo de Entrega 

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRI DO TOCANTINS 

CNPJ: 19.599.420/0001-64 

Recebido: Fora do Prazo 

Código de Entrega : d3ee8b5d4176b68e203 I 9ca8286129b4 

0 Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes ao 60  Bimestre 
do exercício 2020 no dia 20/02/2021 15:16 . 

14/04/2021 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - Sistema LRF  NET  

https://www.tce.to.gov.br/sicap/home/consulta/recibo.php?chave=d3ee8b5d4f76b68e20319ca8286f29b4&e=2020 	 1/1 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 

RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PRECO 
PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021  

OBJETIVO:  

0 objetivo do presente documento é apresentar o resultados e conclusões da 
análise proposta de prego da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, esta análise tem por 
objetivo confirmar se a proposta da empresa acima citada atente todas as especificações 
do Termo de Referência do Pregão Presencial N°003/2021, que ocorreu no dia 03 de março 
de 2021. 

Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), 
controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha 
de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal  [-sic,  serviços de acesso 
pelo cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento nas nuvens. 

DETALHAMENTO DA ANALISE:  

Conforme Oficio do Pregoeiro n°003/2021, no dia 06 de abril de 2021 foi agendado 
com a representante da empresa a Senhora Camila Dos Santos, brasileira, representante 
legal da empresa, portador da Cédula de Identidade n° 16591925 SSP/MT e CPF n° 
036.951.391-61, no qual foi agendada para as 09 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala 
de Compras e Licitação da  Camara  Municipal de Araguaina - TO. 

A análise foi realizada por meio de avaliação do Softwares Aplicado ao Setor Público 
da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. Confrontando suas funcionalidades com os 
requisitos especificados no ANEXO I do Edital. 0 critério adotado para avaliação foi oi 
satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos obrigatórios, considerados essenciais, 
conforme a partir do item 3 do Termo de Referência. 

A avaliação foi realizada requisito a requisito, de forma detalhada e objetiva. Além 
de demostrar a aderência dos requisitos, os representantes da empresa também 
responderam as consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelos representantes dos 
Departamentos da Câmara Municipal de Araguaina sobre aspectos funcionais e técnicos 
da solução em avaliação. 

RESULTADOS:   

DEPARTAMENTO RESULTADO 

COMPRAS E LICITAÇÃO REPROVADO 

CONTABILIDADE REPROVADO 

FINANCEIRO REPROVADO 

RECURSOS HUMANOS REPROVADO 

TRANSPARÊNCIA REPROVADO 

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO REPROVADO 

• Em anexo relatório de cada departamento 
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CONCLUSÃO: 

Conforme os relatórios dos departamentos acima citados o Pregoeiro fica 
inclinado a não aceitar a proposta da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, pois a 
empresa não atende todos os itens do termo de referência. Diante do exposto, a empresa 
deve apresentar seus devidos esclarecimentos, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento desta. A não apresentação dos esclarecimentos no prazo estipulado 
configurará desistência do presente certame. 

Araguaina 19 de Abril de 2021  

WESLEY 
 PREGOEIRO 

A 	 MOREIRA 
OFICIAL 

A  

Wesley 
 Rafael Oliveira Moreuu 

Técnico em Licito0o 
Matricula: 1065815 
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