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                 A CÂMARA MUNICIPAL DE COXILHA, Estado do Rio Grande do Sul, 

através de seu Presidente, Sr. FERNANDO DE ALBUQUERQUE, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e do Regimento, RETIFICA o 

Processo Licitatório nº 002/2014, conforme a seguir:  

1. Fica alterado Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA, no item 5, no que tange  

MÓDULO PATRIMONIAL ficará substituído pelo MÓDULO ALMOXARIFADO, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

5. SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO 

 Este software deverá contemplar todos os controles para gestão do 

almoxarifado conforme características exigidas neste edital. 

Características Obrigatórias: 

Item Descrição 

1  
Controlar a distribuição de materiais para apropriação contábil do consumo através de 

Órgão/Unidade/Seção; 

2  Tratar os materiais agrupados por espécies; 

3  
Possuir integração com sistema contábil efetuando lançamentos automáticos de 

liquidação da despesa, destinação e transferência de produtos entre almoxarifados; 

4  
Possuir Cadastro de Fornecedores, Materiais e Serviços integrados com o módulo de 

Compras e Licitações; 

5  
Permitir a transferência entre almoxarifados, gerando entrada automática no 

almoxarifado de destino; 

6  
Manter e disponibilizar em consultas e relatórios informações históricas relativas a 

movimentação do estoque para cada material, de forma analítica; 
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7  Permitir a entrada de material por devolução de requisições; 

8  Tratar a entrada de materiais recebidos em doação; 

9  
Permitir a devolução de compras, para tratar casos de enganos na entrega do 

material; 

10  Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; 

11  Permitir a emissão da posição contábil do estoque; 

12  Permitir acompanhamento total das ordens de compra e licitações em andamento; 

13 

 

Geração dos lançamentos contábeis da movimentação do estoque possibilitando 

manter o valor de estoque contábil conciliado com o Sistema de Almoxarifado; 

14 Controle de quantidade entregues por licitação, ordem de compra e empenho; 

15 Controle de estoque de segurança; 

16 Permitir anexar os documentos eletrônicos na entrada dos produtos; 

17 Possibilitar o gerenciamento eletrônico dos documentos; 

 

2. Fica alterada a data de abertura das propostas de 08 de outubro de 2014 para 10 

de outubro de 2014 no mesmo local e horário. 

3. Os demais itens e cláusulas do edital, bem como, seus anexos permanecem 

inalterados. 

 

                                                                            Coxilha, 29 de setembro de 2014 

 

 

FERNANDO DE ALBUQUERQUE 

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 


