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ERRATA 

 
 
Pregão Presencial Nº 022/2019 
Processo Administrativo Nº 031/2019 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão, na 
modalidade SaaS (software como serviço), com operação via web, compreendendo a 
cessão de uso de licenças, a hospedagem dos dados em data center virtual (cloud) e os 
serviços técnicos de consultoria para a implantação e suporte da aplicação, para atender 
às necessidades de organização, automação e integração dos diversos macroprocessos do 
Município de Nova Lima. A solução deve conter módulos integrados para os 
macroprocessos: Financeiro (Contas a Pagar e Tesouraria), Gestão Tributária, 
Contabilidade, Compras/Licitações, Suprimentos/Almoxarifado, Contratos e Convênios, 
Gestão de Patrimônio, Gestão de Frota, Viagens, Planejamento Orçamentário, Recursos 
Humanos incluindo Folha de Pagamento e Saúde e Segurança do Servidor, além de 
funcionalidades do Portal da Transparência, Portal do Servidor  e de BI (Business 
Inteligence). 
 
 
         Vimos por meio desta, comunicar às empresas interessadas as seguintes correções:  
 
No edital - XVI - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
 

- Onde se lê;  
As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
07001- 0412200322.291 - R$ 7.826.202,00 (sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, 
duzentos e dois reais) - Valor médio apurado para a execução do serviço - Secretaria 
Municipal de Administração, que serão acobertados por Recursos Ordinários do Tesouro 
(ROT) e por recursos de financiamento do BNDES, via programa PMAT (Programa de 
Modernização da Administração Tributária e dos Setores Sociais Básicos). 
 

- Leia-se; 
As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
PMAT: 07001- 0412200322.291 e ROT: 07004- 0412600322.076  - R$ 7.826.202,00 (sete 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e dois reais) - Valor médio apurado para 
a execução do serviço - Secretaria Municipal de Administração, que serão acobertados 
por Recursos Ordinários do Tesouro (ROT) e por recursos de financiamento do BNDES, via 
programa PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e dos Setores 
Sociais Básicos). 
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Na Minuta de Contrato - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

- Onde se lê;  
As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
07001- 0412200322.291  - Secretaria Municipal de Administração, que serão acobertados 
por Recursos Ordinários do Tesouro (ROT) e por recursos de financiamento do BNDES, via 
programa PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e dos Setores 
Sociais Básicos). 
 

- Leia-se; 
As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
PMAT: 07001- 0412200322.291 e ROT: 07004- 0412600322.076 -  Secretaria Municipal 
de Administração, que serão acobertados por Recursos Ordinários do Tesouro (ROT) e por 
recursos de financiamento do BNDES, via programa PMAT (Programa de Modernização da 
Administração Tributária e dos Setores Sociais Básicos). 
 
 
 
 
 
 

Nova Lima, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

_________________________ 
Érica Alves Pereira  

Pregoeira 
 

 
 
 
 
 


