PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
1.0 PREÂMBULO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA
CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40,
com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó,
Estado de Santa Catarina, representado por seu Presidente, Senhor RAFAEL
CALEFFI, brasileiro, Prefeito do Município de São Lourenço do Oeste, portador do
CPF sob o nº 0**.***.***-18, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR LOTE, para adquirir os itens que integram o Anexo I do Edital. O
presente Edital encontra-se à disposição dos interessados nos seguintes websites:
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cisamosc.sc.gov.br. As propostas de
preços das licitantes interessadas serão recebidas do dia 20/09/2021 até às 08:00h do
dia 30/09/2021. A sessão publica do Pregão Eletrônico será aberta no dia 30/09/2021,
às
08h15min,
horário
de
Brasília,
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as disposições das
Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/06, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e
legislação aplicável, e pelas Resoluções CIS-AMOSC nº 020/2021, de 11 de agosto de
2021, e pelas condições a seguir estabelecidas:
2.1 DO OBJETO
2.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO
DOS USUÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA
DE SOFTWARE (SISTEMA INFORMATIZADO) PARA GESTÃO PÚBLICA. NA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APOIADOS POR SOFTWARE, COMPREENDEM A
MIGRAÇÃO, INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA USO DOS SOFTWARES,
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E LEGAIS, SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL REMOTO E TREINAMENTO NAS FUNCIONALIDADES DOS
SOFTWARES, DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, de acordo com as
especificações do Anexo I - Termo de Referência.
2.2. Complementação do objeto
2.2.1. O objeto será composto pelos módulos:
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM PRESTAÇÃO DE
CONTAS AO TCE/E-SFINGE E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMANTAR 131/2009 – LEI DE ACESSO A
INFORMAÇÃO (TRANSPARÊNCIA)

PATRIMONIO PÚBLICO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
GESTÃO DE PESSOAL – FOLHA DE PAGAMENTO
ATENDIMENTO AO E-SOCIAL
SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO
SISTEMA DE PROCESSOS DIGITAIS COM ASSINATURA ELETRÔNICA
3.0 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída,
especializada no ramo, desde que satisfaça às exigências deste Edital e devidamente
cadastrada
junto
ao
provedor
do
sistema
eletrônico
(www.portaldecompraspublicas.com.br).
3.2 Não poderá participar desta licitação a empresa que:
a) tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades
com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e das
fundações por ele instituídas ou mantidas;
b) estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou
contratar com qualquer dos municípios relacionados no Anexo II deste Edital;
c) incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
d) tenha sofrido decretação de falência ou dissolução, bem como aquele que esteja
em processo de liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial;
e) possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompatível com o
deste Pregão;
f) estiver reunida sob forma de consórcio;
g) que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
h) incorrer em outros impedimentos previstos em lei.
3.3 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao
licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preços até a data e horário
previstos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
3.4 Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas e
empresas de pequeno porte, como critério de desempate, o direito de preferência
para ofertar o menor preço em relação aquele lançado pelo licitante não qualificado
nessas categorias, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
4.0 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4.1 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente por
meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, em até 2
(dois) dias úteis antes da abertura do certame.
4.2 As impugnações, pelos licitantes, deverão ser dirigidas ao Pregoeiro
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis da

abertura do certame, em observância às determinações contidas no § 2º do art. 41 da
Lei 8.666/93.
4.3 As respostas dos pedidos de esclarecimentos e das impugnações também serão
realizadas
pelo
mesmo
meio
eletrônico,
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.0 DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO
5.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais
(intransferíveis), obtidas junto ao website: www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.2 As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os
demais atos e operações no Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico.
5.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao CIS-AMOSC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
5.4 O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do
licitante e de seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5.5 O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer Pregão Eletrônico, salvo
quando canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa deste órgão licitante
e do sitio www.portaldecompraspublicas.com.br devidamente justificada, ou em
virtude de sua inabilitação.
6.0 DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO
6.1 Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico.
6.1.1 Os fornecedores credenciados interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão enviar suas propostas de preços por meio do sistema eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br,
exclusivamente, sendo consideradas
inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.
6.1.1.1 Antes do envio da proposta de preços, o fornecedor deverá efetuar a retirada
do Edital eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br
www.cisamosc.sc.gov.br.
6.1.2 As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão, na
forma Eletrônica, declaram, de forma tácita, de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto no art. 4º, VII, da Lei
10.520 de 17 de julho de 2002.
6.1.3 O representante credenciado deverá observar as condições do Edital, disponível
na lista de editais, as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do
certame, manifestar, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e

atendimento às exigências de habilitação prevista neste Edital e inserirá sua proposta
inicial para o objeto deste certame, até a data e horário previsto no preâmbulo deste
ato convocatório.
6.1.4 A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno
conhecimento e sua integral concordância com as cláusulas deste Edital.
6.1.5 A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.
6.1.6 Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6.1.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o
campo “preço unitário por lote”, encontrado na tela, com o preço proposto para o
lote especificados no Anexo I deste Edital, em moeda nacional, com até 2 (duas) casas
decimais, sendo desclassificada a proposta ou lance apresentado de forma diversa.
6.1.8 Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores
incidentes, tais como taxas, impostos, fretes e outros, os quais deverão ser os
praticados na data da abertura da proposta.
6.1.8.1 Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com
taxas, impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha
ônus para o CIS-AMOSC e aos municípios consorciados.
6.1.9 O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta,
cancelando-a e enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de
tempo previsto para o encaminhamento desta.
6.1.9.1 Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou
encaminhamento de nova proposta.
6.1.9.2 Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2 Da abertura e do julgamento das propostas de preços.
6.2.1 Na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital serão abertas às
propostas de preços, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas,
verificando a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório.
6.2.2 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR LOTE levando em conta o valor de referência constante do Anexo I
deste Edital.
6.2.3 O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas.
Em caso de omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido.
6.2.4 Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os
termos deste Edital, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que

contenha preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços simbólicos ou
irrisórios, ou com valor zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos
demais licitantes.
6.2.4.1 Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições
diferentes das dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos
discriminados neste Edital.
6.5 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional, com até 02
(duas) casas decimais (0,00).
6.3 Da sessão de disputa e da formulação de lances.
6.3.1 A partir do horário previsto neste Edital, terá início à sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita
consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo
Edital.
6.3.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.3.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
6.3.4 Só serão aceitos lances com valor inferior ao último lance registrado no sistema.
6.3.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.3.6 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos
demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
6.3.7 A etapa de lances da sessão pública, prevista no Edital, será encerrada mediante
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos
licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrado o recebimento de lances.
6.3.8 Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá ocorrer o encerramento
da sessão pública, por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, de até trinta minutos, findo o qual será
encerrado o recebimento de lances.
6.3.9 Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, para que possa ser obtido um menor valor, bem como decidir sobre sua
aceitação.
6.3.10 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso,
após negociação e decisão do Pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor.

Caso não haja lances, o licitante vencedor será aquele que houver ofertado a melhor
proposta inicial.
6.3.11 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico, no
decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos
licitantes para o recebimento dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível,
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.3.12 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos
participantes.
6.3.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro de data diversa.
6.3.14 Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou
inabilitada, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos
licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma
que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
6.3.15 As microempresas e empresas de pequeno porte terão, eletronicamente, o
tratamento diferenciado para desempate de lances, conforme preceitua a Lei Federal
nº 123/2006, desde que declarem a respectiva condição, também eletronicamente, no
site www.portaldecompraspublicas.com.br , antes de postarem a sua proposta
inicial.

7 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE
PREÇOS DETALHADA DO MELHOR CLASSIFICADO
7.1Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.7.2 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do deste Edital,
datilografada ou digitada, redigida com clareza, devidamente datada e assinada pelo
representante legal da licitante proponente, se Procurador acompanhado da
respectiva Procuração, contendo expressamente:
a) a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e nome do representante
legal;
b) as especificações contidas no Anexo I, acrescidas da marca, do valor unitário com
até 2 (duas) casas decimais, do valor total dos itens ofertados e do valor global da
proposta;
c) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
marcada para a abertura da sessão;
d) prazo de pagamento até 10º dia útil posterior a competência da prestação dos
serviços, com devida emissão da nota fiscal do serviço, pago em moeda corrente
nacional, através de crédito, DOC ou TED na conta corrente pessoa jurídica no
mesmo CNPJ contratado. No decorrer do processo, caso seja necessária alteração de
banco, agência e/ou conta corrente deverá a Contratada solicitar através de
Solicitação ao Setor de Tesouraria da Contratante.
7.8 A habilitação do licitante será aferida por intermédio dos documentos
comprobatórios de Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira,
Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e atendimento do inc. XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal (Anexo IV).
7.9 Juntamente com o documento de comprovação de atendimento do inc. XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar a Certidão de enquadramento como microempresa/empresa de pequeno
porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante.
7.10 A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação, conforme (Anexo VI), anexando a referida declaração aos
documentos de habilitação.
7.11Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados no original,
cópia autenticada ou por publicação em órgão da imprensa oficial.
7.11.1 Não serão aceitos documentos em forma de ‘fax’ e nem a apresentação de
protocolo em substituição a documento solicitado.
7.12 Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela

própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede
(matriz).
7.13 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60
(sessenta) dias da data prevista para a abertura do certame, quando não tiver prazo
estabelecido pelo órgão competente expedidor ou por outra norma legal.
7.14 A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências
previstas nesta seção implicará a inabilitação do licitante.
7.15 Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declarálo, sob as penalidades legais cabíveis.
7.16 Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar
os seguintes documentos ao CIS-AMOSC:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento,
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.17 Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes
deverão apresentar Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo
cartório distribuidor do município ou região da sede da empresa (Observar os
sistemas do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – Esaj e Eproc)
7.18 BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO, BEM COMO DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, apresentados na forma da Lei que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanço provisório, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
7.18.1
Serão aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e as demais
demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no
Diário Oficial em jornal de grande circulação, ou registrado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante, na forma da legislação em vigor,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento.
7.18.2
Para fins do subitem anterior, as empresas que adotarem o Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED Contábil deverão apresentar impressos o
arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo
transmitido por meio do SPED em formato .txt) e o termo de Autenticação (recibo

gerado pelo SPED).
7.19 Para a comprovação da Qualificação Técnica os licitantes deverão apresentar:
7.19.1 Apresentação de Atestado(s) de fiel cumprimento, emitido por órgão público,
cliente da licitante, em nome da mesma, comprovando que a proponente
implantou e que mantém em funcionamento sistemas similares aos solicitados
no presente edital, conforme segue:
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM PRESTAÇÃO DE
CONTAS AO TCE/E-SFINGE E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMANTAR 131/2009 – LEI DE ACESSO A
INFORMAÇÃO (TRANSPARÊNCIA)
PATRIMONIO PÚBLICO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
GESTÃO DE PESSOAL – FOLHA DE PAGAMENTO
ATENDIMENTO AO E-SOCIAL
SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO
SISTEMA DE PROCESSOS DIGITAIS COM ASSINATURA ELETRÔNICA
7.19.2 As empresas licitantes, deverão apresentar Atestado de capacidade Técnica, de
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a utilização eficaz,
minimamente, dos sistemas:
Memorando; Circular; Protocolo Eletrônico; Pedido eSic; Ouvidoria Digital;
Workflow Avançado para Gestão de Processos; Consolidação com os módulos
de Gestão Pública, com Assinatura Eletrônica via certificação digital
embarcada.
7.19.3 Para segurança da contratação, nos termos da legislação vigente, deverá ser
solicitada aptidão e experiência mínima e anterior através de declaração que
possuem 100% dos módulos objeto deste processo, e que todos estão aptos a serem
instalados de forma imediata conforme requisitos deste edital;
7.19.4 Declaração de que a empresa realiza e disponibiliza eventos (cursos) de forma
online com Divulgação de calendário, inscrição online, sem limitação de
participantes, sem custos, com emissão de certificação de participação. Poderá o
Consórcio efetuar diligência e comprovações se julgar necessário.
7.19.5 Declaração de disponibilidade de equipe técnica e acompanhamento do Help
Desk: em função da complexidade do objeto, pelo conjunto de sistemas/módulos,
apresentar declaração que tem capacidade técnica de atendimento, de que a empresa
disponibiliza equipe técnica capacitada / qualificada de pronto atendimento (HelpDesk),
deverá
relacionar
no
mínimo
quinze
(15)
profissionais
(função/cargo/qualificação) para o suporte, e, que também disponibiliza sistema de
acompanhamento e registro de demandas - Indicar para comprovação prática de
atendimento as funcionalidades mínimas abaixo, a comprovação se dará pela
indicação de link, usuário e senha de aceso das ferramentas:

➢ Mecanismo de controle, para que seja possível acompanhar, via Internet, o
andamento de uma solicitação, referente aos Sistemas ou Serviços prestados
por esta licitante, desde sua abertura até o encerramento.
➢ Permitir a inclusão por parte do usuário, via Internet (chat), de qualquer
tipo de solicitação de serviço (dúvidas, sugestões, problemas, etc.).
➢ Permitir o registro e acompanhamento de todos os passos e etapas havidos
durante o atendimento da demanda cadastrada, de forma que o usuário possa
a qualquer momento, via Internet, verificar o andamento/histórico da sua
solicitação.
➢ Permitir ao usuário a possibilidade de incluir documentos em anexo na
demanda cadastrada.
➢ Possuir controle de responsáveis do cliente, ou seja, permitir configurar os
usuários que irão acompanhar todas as demandas do cliente, pois os outros
usuários irão verificar somente as suas demandas, possuir senhas de acesso,
configuráveis pelo usuário.
7.19.6 Declaração de Compromisso de Conversão do Banco de dados: A Empresa
ofertante deverá declarar que atenderá na integra a exigência quanto a conversão dos
dados, observando a migração de todas as informações de todas as bases de dados
existentes, dentro dos prazos estabelecidos.
7.19.7 A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica
emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando obter informações
sobre o serviço prestado, cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros
documentos comprobatório do conteúdo declarado. Ainda, para todas as declarações
e atestados aqui exigidos, a critério da comissão de licitações, a mesma poderá
efetuar diligência afim de fazer as comprovações devidas.
7.19.8 Os atestados de capacidade técnico operacional deverão referir-se a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente e condizentes com o objeto deste certame.
7.19.9 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior.
7.20 Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão
apresentar os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa de quitação de tributos
federais, abrangendo a Dívida Ativa da União e o recolhimento das contribuições à
Previdência Social, expedida pela Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa quanto aos tributos
Estaduais (ou distritais), relativamente ao estabelecimento do proponente;
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa quanto aos tributos

Municipais (ou distritais), relativamente ao estabelecimento do proponente;
e) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do
Trabalho;
8 DOS RECURSOS
8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de três
dia corrido para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a
correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
8.1.1 Concluído o julgamento da fase de habilitação, o Pregoeiro assegurará o tempo
mínimo de 30 (trinta) minutos para inclusão da intenção de recursos.
8.1.2 O prazo para encaminhamento das razões do recurso iniciará a partir do aceite
do Pregoeiro no sistema eletrônico.
8.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
8.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor.
8.4 O prazo para decisão de recurso é de 02 (dois) dias úteis, após o qual a autoridade
competente fará a adjudicação ao licitante vencedor.
8.5 A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante
a sessão pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.
8.5.1 O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos
demais licitantes, serão realizados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico,
assim como o julgamento a ser proferido.
8.6 O recurso não terá efeito suspensivo.
8.7 Julgado o recurso, a decisão constará exclusivamente no sistema eletrônico, no
site www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.
DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA/PROVA DE CONCEITO
9.1 Encerrada a fase de habilitação e de classificação provisória, a proponente
vencedora será convocada a realizar demonstrações dos sistemas, devendo para isso
disponibilizar uma base do sistema em equipamento próprio nas dependências do
CISAMOSC para análise da Comissão Técnica do CISAMOSC, a qual terá
competência para solicitar a desclassificação do licitante caso o sistema não atenda a
descrição, requisitos e funcionalidades dos módulos, conforme disposto no Termo de
Referência.

9.2 A validação técnica deverá ser efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
contados a partir da classificação provisória da proponente no Pregão, em data e
horário que será definido pelo CISAMOSC.
9.3 O não comparecimento à sessão de validação técnica implicará a desclassificação
do licitante.
9.4 A licitante designará o máximo de dois representantes para efetuar a
demonstração.
9.5 Todos os requisitos de funcionalidades dos módulos constantes no Termo de
Referência, devem ser comprovadas item a item.

10 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará eletronicamente o
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado
pelo Ordenador da despesa.
10.2 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Pregoeiro encaminhará
os autos ao Ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s)
licitante(s) vencedor(es) e homologação do procedimento licitatório, eletronicamente.
11 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
11.1 Após a homologação pelo Ordenador de Despesas, o adjudicatário será
convocado para a assinatura do Contrato Administrativo, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados da convocação, prorrogável por igual período, quando solicitado
justificadamente pelo interessado, sob de aplicação das penalidades previstas no
Contrato Administrativo.
11.2 O Contrato Administrativo, lavrado conforme Anexo VII, terá prazo de
vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com eficácia a partir da
publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico, podendo ser prorrogado por
igual período, total ou parcialmente, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, em
conformidade com o artigo 57, IV combinado com artigo 65 da Lei Federal nº
8.666/93, se for do interesse de ambas as partes.
11.3 Uma vez convocado, caso o adjudicatário não assine o Contrato Administrativo,
fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no
encerramento de seus lances.
11.4 A publicação do extrato do Contrato Administrativo dar-se-á no Diário Oficial
dos Municípios – DOM.

12.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 3.3.90.39. 11
– Locação de software.

13.0 DA EXECUÇÃO DO OBJETO
13.1 A empresa vencedora deverá executar os serviços de acordo com o Anexo I,
Termo de Referência do Edital.
13.2. Os serviços licitados deverão ser prestados pela licitante pelo valor aprovado no
processo, sendo vedada a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir
no valor licitado
14.

DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

14.1 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao
da utilização do sistema, após o atesto da Nota Fiscal de Serviços pelo Fiscal do
Contrato, por meio de depósito na conta corrente da Contratada.
14.2

A iniciativa e encargo do cálculo da Nota Fiscal será responsabilidade da

contratada, cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do resultado obtido.
14.3

A Nota Fiscal deverá ser emitida no mesmo CNPJ o qual foi habilitado para o

certame, não sendo aceito de matriz quando filial e vice-versa.
14.4

Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação será motivo de correção

por parte da Contratada e haverá em decorrência, suspensão do pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.
14.5

Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação será motivo de correção

por parte da Contratada e haverá em decorrência, suspensão do pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.
14.6

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes

à contratação, ou, ainda, circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.
14.7

A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes

às multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, apuradas em processo

administrativo próprio.
14.8

A continuidade dos serviços relativos ao objeto, dependerá da manutenção

da Regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.
14.9

Os valores do presente instrumento inicialmente contratados, poderão ser

reajustados, após o período de um ano pelo índice do IPCA/IBGE, desde que
solicitado pela contratada.
14.10 O percentual do reajuste a ser aplicado deverá ser mensurado com base no
último índice oficialmente divulgado.
14.11 O interregno de um ano será contado da data da assinatura do contrato.
15.0 DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
15.1 O Contrato Administrativo poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e nas condições previstas no Contrato
Administrativo (Anexo VII).
16.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Ao contratado que, sem justa causa, não cumprir com suas obrigações
contratuais, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma
cumulativa:
a) Advertência.
b) Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não:
c) Multa de 0,2% (zero virgula 2 por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida, nos casos de inexecução parcial, recusa em celebrar /assinar o
contrato, desde que a multa não fique em valor inferior a R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), quando será penalizado com este valor;
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço prestado em desacordo
com as condições estabelecidas no edital, valor este atualizado até a data da
sua liquidação através do índice governamental vigente, respeitado o mínimo
R$ de 1.500,00(um mil e quinhentos reais).
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o CONIMS, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em decisão
fundamentada da autoridade competente.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante o CISAMOSC, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

17.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 Os prazos mencionados neste Edital, bem como nas respectivas propostas,
somente terão início e término em dia de expediente no CIS-AMOSC, e serão sempre
considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista.
17.1.1 Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para
quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas,
serão considerados prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em
data em que não haja expediente no CIS-AMOSC.
17.1.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
17.2 O CIS-AMOSC se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a
presente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº. 8.666/93.
17.3 A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes.
17.4 Fica facultado ao Pregoeiro e/ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo.
17.5 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
17.5.1 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessário.
17.6 O Pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou
especialistas no assunto objeto desta licitação.
17.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse
do CIS-AMOSC, dos municípios consorciados, a finalidade e a segurança da
contratação.
17.8 O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, no Diário Oficial dos Municípios – DOM e
no portal do CIS-AMOSC (www.cisamosc.sc.gov.br).
17.9 Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o Pregoeiro, a qualquer
tempo, antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações
concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema
as informações necessárias e ainda, sendo necessário, o adiamento do recebimento
e/ou da abertura das propostas.
17.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com a interpretação da
legislação própria, princípios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo

de solicitação de parecer jurídico do órgão licitante.
17.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Chapecó/SC para resolver questões relativas
ao presente Edital.
17.12 Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o
presente pregão serão prestadas pelo Pregoeiro do CIS-AMOSC, em horário
comercial, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (49) 3199-4900 ou pelo e-mail:
administrativo2@cisamosc.sc.gov.br, contato com Eliseu (Pregoeiro)
Chapecó/SC, 17 de Setembro de 2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE
DE SANTA CATARINA (CIS-AMOSC)
Rafael Caleffi
PRESIDENTE

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
PARA
SERVIÇO
DE
IMPLANTAÇÃO,
MANUTENÇÃO,
MIGRAÇÃO
DE
DADOS
E
TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE
USO TEMPORÁRIA DE SOFTWARE (SISTEMA INFORMATIZADO) PARA
GESTÃO PÚBLICA. NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APOIADOS POR
SOFTWARE, COMPREENDEM A MIGRAÇÃO, INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO
PARA USO DOS SOFTWARES, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÕES
CORRETIVAS E LEGAIS, SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL REMOTO E
TREINAMENTO NAS FUNCIONALIDADES DOS SOFTWARES, DURANTE A
VIGÊNCIA CONTRATUAL.
1.2. Complementação do objeto
1.2.1 O objeto será composto pelos módulos:
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS
AO TCE/E-SFINGE E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMANTAR 131/2009 – LEI DE ACESSO A
INFORMAÇÃO (TRANSPARÊNCIA)
PATRIMONIO PÚBLICO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
GESTÃO DE PESSOAL – FOLHA DE PAGAMENTO
ATENDIMENTO AO E-SOCIAL
SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO
SISTEMA DE PROCESSOS DIGITAIS COM ASSINATURA ELETRÔNICA.
2.

2.1

JUSTIFICATIVA

A abertura do Processo Licitatório para Licença de Uso Temporária com

manutenção mensal de “Sistema Informatizado Específico para Gestão Pública do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina (CIS-AMOSC)”
justifica-se pela necessidade de operacionalizar e controlar de forma eficiente e
integrada todo o processo de gestão administrativa do CIS-AMOSC.
Sistema Informatizado de Gestão Pública é uma arquitetura de software que facilita o
fluxo de informação entre todas as funções dentro de um ente público (Prefeituras,
Autarquias, Fundos, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista,
etc.).
O Sistema (software) de Gestão Pública automatiza os processos de um ente público,

com a meta de integrar as informações através da organização, eliminando interfaces
complexas e caras entre sistemas não projetados para conversarem. Esse Sistema, que
abrange vários subsistemas, tem o objetivo de realizar gestão da despesa, gestão da
contabilidade, gestão de pessoas, gestão da comunicação e deverá controlar todas as
atividades referentes à Administração Pública, efetuando a execução orçamentária,
financeira, e administrativa, facilitando a remessa de dados para o Controle Externo
do Tribunal de Contas, órgão de controle da Administração Pública Federal.
Em suma, agilizar o fluxo das informações na rede de serviços, melhorando as
condições de trabalho no atendimento do interesse público primário e secundário.
O CIS-AMOSC, assim como a grande maioria dos órgãos públicos no País, não
possui softwares próprios para automatização de processos públicos, tem-se a
necessidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento do
referido sistema, na forma de “Licença de Uso Temporária de software”.
Os requisitos técnicos obrigatórios exigidos no Termo de Referência para cada
módulo do sistema foram formulados de modo a atender as reais necessidades do
CIS-AMOSC e são requisitos mínimos que os softwares deverão possuir, de modo a
garantir o bom andamento dos trabalhos dos diversos setores da administração
direta e indireta, que se utilizam do Sistema.
A Solução de programas de informática que irá compor o Sistema de Gestão Pública
deverá ser integrada e adaptável a estrutura do CIS-AMOSC, estando em
conformidade com a legislação vigente, a fim de possibilitar O CIS-AMOSC planejar,
gerir, contabilizar e garantir a transparência das informações relacionadas à despesa
e ao patrimônio público, conforme os Requisitos indicados neste Termo de
Referência.
Com o uso dessa Solução o CIS-AMOSC objetiva ter acesso às informações de
maneira ágil, confiável e integrada, auxiliando a adequada tomada de decisão no
âmbito administrativo, melhorando os controles internos e a transparência das
informações.
Este processo licitatório tem por objetivo a manutenção dos atuais serviços utilizados
pelo CIS-AMOSC, e a modernização de processos de gestão através ferramentas que
proporcionem uma gestão digital, através de processos digitais e a qualificação dos
processos internos, assim como o pleno atendimento as exigências legais.

Tal solução permitirá, também, a redução de custos para o CIS-AMOSC, visto que a
necessidade de impressão e envio de documentos físicos diminuirá, trazendo mais
controle, rastreabilidade aos processos internos.
Solução deverá ser utilizada, sem limite de usuários e de lançamentos, Modelo Geral
De Contratação Da Solução.
A contratação é composta pela disponibilização de programas de informática para
compor uma Solução que contemple as atividades típicas de Planejamento, Gestão da
Despesa, Contabilidade, Gestão de Pessoas, Gestão da Comunicação e Transparência
do CIS-AMOSC, bem como dos serviços de implementação, capacitação, suporte
técnico, manutenção, atualização e documentação. Estes itens componentes da
Solução serão especificados neste Termo de Referência.
Optou-se pela contratação de programa de informática pronto, acabado e disponível
no mercado, por atender em menor espaço de tempo as necessidades especificadas,
apresentar menor risco quanto à utilização e menor custo comparado com o
desenvolvimento da Solução.
Os serviços objeto deste Termo serão executados segundo o regime de execução
indireta, sem subcontratação, uma vez que se trata de uma Solução única que requer
o conhecimento e comprometimento do fornecedor quanto à sua eficaz implantação e
operação.

3.

Lote

Item

1

01

2

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES
Descrição

Implementação,configuração/para
metrização, migração de dados,
capacitação inicial dos empregados
do Consórcio
Manutenção Técnica dos Softwares,
de forma a mantelos sempre em
perfeita
operacionalização.
Assistência /Suporte Técnico.
Atualização
de
versão
dos
softweres
necessários
ao
aprimoramento dos mesmos.

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

1

R$ 3.500,00

R$3.500,00

R$ 4.925,00

R$ 59.100,00

Serviço
12
meses

TOTAL GERAL

R$ 62.600,00

4.

Serviços

A implantação (instalação dos módulos) deverá ser feita pela empresa contratada,
com datas pré-agendadas entre as partes.
Além das assessorias presenciais previstas a contratada deverá promover
manutenção e suporte técnico permanente nos dias úteis e horário de expediente do
Consórcio, através de contatos via telefone, e-mail, acesso remoto e sistema de
atendimento online, por técnicos especializados com chat próprio e com a
possibilidade de gravação de histórico de atendimento que não permita a exclusão
ou alteração.
a)

Suporte Técnico:

A proponente deverá disponibilizar atendimento, estrutura, suporte técnico e formas
de atendimento, observando:
1)
Help-Desk – sistema de pronto atendimento para consultas de
funcionalidades dos sistemas, deverá ser disponibilizado durante o horário de
expediente, com canal disponível por sistema e conexão remota.
2)

Sistema Gestão de Demandas:

A proponente deverá apresentar e disponibilizar sistema de Gestão de Demandas,
registrando o controle de solicitações, para que seja possível acompanhar, via
Internet, o andamento de uma solicitação, referente a sistemas ou serviços prestados,
desde sua abertura até o encerramento, com as funções mínimas a seguir descritos:
I)
Permitir a inclusão por parte do usuário, via Internet (site), de qualquer tipo
de solicitação de serviço (dúvidas, sugestões, problemas);
II)
Permitir o registro e acompanhamento de todos os passos e etapas havidos
durante o encaminhamento / solução da demanda cadastrada, de forma que o
usuário possa a qualquer momento, via Internet, verificar o andamento da sua
solicitação;
III)

Possuir senhas de acesso, configuráveis pelo usuário;

IV)
Permitir ao usuário, verificar as demandas no mínimo nas seguintes
situações/condições:
•

Em determinado intervalo de tempo.

•

Em situações de: Concluídas, em atendimento, etc...

•

Com prazo vencido.

•

Selecionar as demandas para um determinado sistema/serviço.

V)

Imprimir relatório detalhado das demandas nas situações/condições aqui

apresentadas;
VI)
Possuir rotina de e-mails configuráveis, que permita disparar e-mail para os
responsáveis indicados, sempre que ocorra determinada situação relativamente à
demanda (por exemplo, expire o prazo previsto para o atendimento, seja concluída);
VII) A contratada deverá gerar, automaticamente, - no momento do contato
telefônico ou submissão do formulário web – um protocolo numérico sequencial,
com a indicação da data e horário, a partir do qual fluirá o tempo de solução;
VIII) O suporte, no caso de dúvidas, será prestado remotamente, devendo o início
do serviço ocorrer no tempo máximo de 01(uma) hora a partir da geração do
protocolo do chamado de atendimento;
O nível de criticidade da ocorrência será definido no chamado de atendimento pelo
contratante.

5.0 Conversão Da Base De Dados
5.1

O trabalho operacional de levantamento de dados cadastrais que for

necessário à implantação efetiva dos sistemas aplicativos na unidade (levantamento
total ou complementação de dados), é responsabilidade da unidade sob orientação e
suporte da Contratada.
5.2

A migração dos dados cadastrais e informações dos aplicativos em uso na

entidade serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os mesmos ser
disponibilizados pela CONTRATANTE.
5.3

A CONTRATANTE deverá designar responsável pela validação dos dados

migrados após a sua entrega, sendo que tais procedimentos deverão ser formais e
instrumentalizados. O pagamento será realizado à CONTRATADA mediante
apresentação de nota fiscal devidamente liquidada pelo departamento competente,
sem prejuízo da aplicação de penalidades em caso de identificação futura de erros e
incorreções.
5.4

Deverá compreender a conclusão da alimentação das bases de dados e

tabelas para permitir a utilização plena de cada um dos módulos aplicativos. O
trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que for necessário à
implantação efetiva do Sistema é de responsabilidade do CIS-AMOSC, com o suporte
da empresa provedora do Sistema.
5.5

Considera-se necessária a migração efetiva dos seguintes dados:

5.5.1

Informações pertinentes ao exercício corrente áreas contábil, orçamentária e

financeira;
5.5.2

Informações pertinentes acerca de licitações e contratos não extintos;

5.5.3

Informações históricas acerca da área de recursos humanos;

5.6

Após a importação e validação da base de dados da área de Gestão de

pessoas, a empresa contratada deverá realizar, através de uma ferramenta um
diagnóstico que verifica as inconsistências na base de dados da área de Gestão de
Pessoas em relação aos leiautes do e-Social. A verificação deverá contemplar os
campos obrigatórios e novas parametrizações exigidas pelo e-Social. Como resultado
da verificação, a ferramenta deverá gerar um relatório de críticas e um plano de ação
para corrigir as informações da base de dados.
6.0
6.1

Instalação
A CONTRATADA deverá desenvolver, documentar, executar e submeter à

CONTRATANTE um Plano de Implantação, em até 15 (quinze) dias a partir da
entrega da Ordem de Serviço, que será avaliado e validado. Sendo necessárias
alterações, a CONTRATADA deverá providenciá-las.
6.2

O Plano de Implantação da Solução deverá prever todas as fases, etapas,

pontos de controle e, pré-requisitos necessários à execução de cada fase.
6.3

Deverá

prever

ainda

a

instalação

em

ambientes

de

treinamento,

homologação e produção, bem como as parametrizações e customizações para que
esses ambientes sejam funcionais.
6.4

Instalação da Solução no ambiente computacional da contratada

6.4.1

Como instalação entende-se os serviços técnicos especializados necessários

para a instalação da Solução de programas de informática contratado no ambiente
computacional da CONTRATANTE, garantido o pleno funcionamento da Solução e
contempla a instalação dos softwares, bem como todo e qualquer framework,
biblioteca ou componentes necessários para a operação da solução.
6.4.2

A CONTRATADA deverá providenciar e entregar ao CONTRATANTE os

procedimentos a serem adotados para a preparação do ambiente de hardware,
compatíveis com os requisitos tecnológicos apresentados pelo CIS – AMOSC para
que ocorra a instalação da solução. A CONTRATANTE deverá acompanhar a
execução dessa atividade junto à equipe técnica da CONTRATADA na execução dos
procedimentos necessários à instalação inicial da solução, até que a mesma esteja
funcional.
6.4.3

A CONTRATADA deverá fornecer ainda a Documentação, os Manuais e as

Mídias necessárias à instalação da Solução.
6.4.4

Ao final do processo de instalação, a Solução deverá estar funcional nos

ambientes de treinamento, homologação e produção.

7.0

Treinamento

7.1

Promoção de atividades a cargo da CONTRATADA, voltadas à capacitação

do CONTRATANTE, seus funcionários e/ou prepostos, tornando-os aptos à operação
dos sistemas;
7.2 O treinamento para os usuários designados em cada sistema deverá ser de no
mínimo 16 (dezesseis) horas, podendo ser aumentado esse tempo em razão da
necessidade do setor ou sistema;
7.3

Compromete-se a CONTRATADA a fornecer aos funcionários, previamente

designados pelo CONTRATANTE, treinamento adequado e necessário ao bom
funcionamento e operação dos sistemas;
7.4 O local e data do treinamento de que trata esta cláusula será estabelecido pela
CONTRATADA, de comum acordo com a CONTRATANTE;
7.5 Plano De Treinamento/Capacitação
7.5.1

A Contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento destinado à

capacitação dos usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas
funcionalidades de cada um dos sistemas/módulos, abrangendo os níveis funcional e
gerencial.
7.5.2

O treinamento para o nível técnico compreenderá suporte aos Sistemas

ofertados, nos aspectos relacionados ao gerador de relatórios e linguagem em que
estes foram desenvolvidos, permitindo que a equipe técnica do CIS – AMOSC possa
efetuar checklist de problemas ocorridos antes da abertura de chamado para suporte
do proponente.
7.5.3

Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um microcomputador

para cada dois participantes, podendo esta utilizar-se das dependências do CIS –
AMOSC.
7.5.4

A contratada deverá treinar os usuários de cada sistema licitado, dentro do

período de implantação.
7.5.5

A contratante resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o

treinamento contratado com instrumentos próprios, atestando sua perfeita execução,
sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, nos termos propostos neste
Edital, caberá à contratada, sem ônus para o contratante, ministrar o devido reforço.
7.6

Capacitação de novas funcionalidades

7.6.1

Sob demanda do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá ofertar

capacitação em negócio e em sistema para os funcionários do Consórcio quando
forem implementadas novas funcionalidades decorrentes de Atualizações e

Manutenções Preventiva, Corretiva, Adaptativa ou Evolutiva. Quando esta
capacitação for feita via videoconferência, não terá ônus para a Administração
Municipal.
7.7

Capacitação complementar

7.7.1

Sob demanda formalizada em Ordem de Serviço do CONTRATANTE, a

CONTRATADA deverá ofertar capacitação complementar de acordo com o que for
solicitado, devendo para isso apresentar um plano de capacitação que deve ser
previamente aprovado, sendo facultada a cobrança de horas técnicas, deslocamento e
estádia.
8.0

Do Suporte Técnico

8.1

A Solução deverá incluir suporte técnico, manutenção dos tipos preventiva,

corretiva, adaptativa e evolutiva, bem como atualizações.
8.2

O Serviço de Suporte Técnico deverá ocorrer sem custos adicionais e incluir,

no mínimo:
8.2.1 Orientações e esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas
relacionados à configuração e uso dos componentes da solução;
8.2.2 Orientação e apoio às questões relacionadas à integração de dados e sistemas;
8.2.3 Interpretação da documentação dos softwares fornecidos;
8.2.4 Orientações para identificar a causa de falha ou defeito de software e a solução
destes;
8.2.5 Orientação para solução de problemas de performance e de ajustes das
configurações dos softwares ofertados;
8.2.6 Orientação quanto às melhores práticas para parametrização e customização
da solução;
8.2.7 Apoio na recuperação de ambientes em caso de panes ou perda de dados cuja
a responsabilidade seja da CONTRATADA;
8.2.8 Apoio para execução de procedimentos de atualização para novas versões dos
softwares instalados.
8.3

O suporte será acionado pela CONTRATANTE exclusivamente por servidores

da Unidade de Gestão e/ou da Unidade de Tecnologia da Informação.
8.4

A CONTRATADA deverá disponibilizar uma ferramenta eletrônica de

registro de solicitação de serviços, configurável, para os níveis mínimos de serviços
exigidos pelo CONTRATANTE.
8.5

O Suporte Técnico será remoto, mediante registro de chamados em sistema

próprio do CONTRATANTE, bem como presencial nas dependências do CIS –

AMOSC, quando o suporte remoto não tenha resolvido o problema relatado.
8.6

O atendimento deverá estar disponível das 8h às 18h de segunda-feira à sexta-

feira.
8.7

O registro de chamados em sistema da CONTRATADA servirá para facilitar o

gerenciamento do processo de Suporte Técnico e, deverá suportar transações de
abertura,

registro,

decisões

e

encaminhamentos

dos

atendimentos,

com

monitoramento, análise, avaliação do atendimento, e disponibilidade para o
gerenciamento dos níveis de serviços pelo CONTRATANTE, devendo conter em sua
base de dados no mínimo os seguintes dados acessíveis ao CONTRATANTE:
8.7.1 Sistema disponível em regime 24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana em qualquer período do ano);
8.7.2 Horário de cada chamado efetuado pelo CONTRATANTE;
8.7.3 Nível de serviço respectivo a cada chamado e suas características;
8.7.4 Forma de atendimento local ou remoto;
8.7.5 Número de registro de cada demanda/incidente;
8.7.6 Dados de identificação do(s) autor(es) do(s) chamado(s);
8.7.7 Dados de identificação do(s) atendente(s): nome completo, função na empresa
e contato;
8.7.8 Histórico acerca do problema identificado pelo usuário em cada chamado
(campo texto livre) ou disponibilizar codificação para escolha caso haja maturidade
no processo;
8.7.9 Status do atendimento a cada consulta ao sistema pelo CONTRATANTE;
8.7.10 Tempo decorrido após a abertura do chamado no sistema até o encerramento;
8.7.11 Horário do início do atendimento e Tempo do atendimento;
8.7.12

Solução proposta pelos atendentes da CONTRATADA;

8.7.13

Solução alternativa adotada pelos atendentes do CONTRATANTE;

8.7.14

Data e horário previsto para a finalização do atendimento;

8.7.15

Dados de identificação do(s) responsável(is), no CONTRATANTE,

pelo(s) aceite(s) da(s) solução(ões) implementadas pela CONTRATADA;
8.7.16

Data e horário de finalização do atendimento;

8.7.17

Tempo médio de resolução dos incidentes/demandas;

8.7.18

Indicativo de atendimento ou não ao acordo de nível de serviço;

8.7.19

Histórico do atendimento (campo livre para descrição do serviço

executado, comentários, sugestões, apontamentos e eventuais erros operacionais,
críticas, etc).
8.8

Nos casos em que o CONTRATANTE requerer expressamente, por Ordem

de Serviço, assistência no local, será facultado à CONTRATADA a cobrança de horas
técnicas, deslocamento e estádia, desde que previamente acordadas e autorizadas.
9.0

Gerenciamento Da Manutenção

9.1

A CONTRATADA, durante o prazo de vigência do presente contrato, fica

obrigada a proceder a manutenção e atualização dos sistemas ora contratados;
9.2

A CONTRATADA, poderá adotar medidas por meio do seu suporte

técnico, de ações tendentes à correção, solução, esclarecimento de dúvidas, e demais
problemas na execução do SOFTWARE, podendo a CONTRATADA, a seu critério,
proceder a substituição das cópias que apresentarem problemas por outras
devidamente corrigidas.
9.3

Manutenção Preventiva

9.3.1

Consiste no serviço, sem custos adicionais, de reparo na Solução a fim de

mitigar ou eliminar potenciais defeitos ou riscos à integridade das informações
identificadas pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA.
9.3.2

O CONTRATANTE deverá periodicamente efetuar Manutenção Preventiva

para prevenir e mitigar ameaças e falhas em maiores proporções.
9.3.3

O CONTRATANTE ao diagnosticar uma ameaça a Solução deverá informar

a CONTRATADA a ocorrência verificada e, as medidas adotadas para a correção da
mesma, bem como o prazo para a correção e, os impactos em virtude da ameaça e
falhas detectadas, submetendo a aprovação da CONTRATADA.
9.3.4

A CONTRATADA avaliará o prazo proposto e, os impactos nas rotinas de

trabalho e, informará o CONTRATANTE se acata ou não o prazo proposto para a
resolutividade.
9.3.5

Os registros de chamados relativos à Manutenção Preventiva poderão ser

realizados pelo CONTRATANTE ou por iniciativa própria da CONTRATADA.
9.3.6

A solução de problemas referentes à Manutenção Preventiva não implica

em custos adicionais ao CONTRATANTE.
9.4

Manutenção Corretiva

9.4.1

Consiste no serviço de reparo de defeitos identificados em componentes de

software da solução, inclusive os destinados a suportar a integração com dados e
com outros sistemas, e decorrentes do processo de migração, sem ônus adicionais.
9.4.2

A CONTRATADA se compromete a eliminar defeitos, erros ou falhas

detectadas na solução, que impeçam o pleno funcionamento da mesma, sem

qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.
9.4.3

Havendo a necessidade de manutenção corretiva, sendo a causa

responsabilidade do CONTRATANTE, será facultado à CONTRATADA a cobrança,
desde que previamente acordadas e autorizadas.
9.4.4

Os usuários da Solução, ao detectarem algum problema no uso do sistema,

estarão orientados a acionar o serviço de suporte técnico, através da ferramenta de
chamados em uso pelo CONTRATANTE.
9.4.5

A Manutenção Preventiva e a Manutenção Corretiva serão consideradas

sempre como provenientes de um incidente e, portanto, deverão ser atendidas com
as mesmas prioridades, indicadas no item Gerenciamento de Incidentes.
9.4.6

Após a disponibilização da manutenção no ambiente de transferência, o

serviço será homologado e disponibilizado para uso em produção.
9.5

Manutenção Adaptativa

9.5.1

Consiste no serviço de adaptação, parametrização ou desenvolvimento da

solução, a fim de melhorar a usabilidade ou manter conformidade dos processos de
negócio da Solução com a legislação Federal, Estadual e Municipal vigente.
9.5.2

O CONTRATANTE, ao diagnosticar a necessidade de uma Manutenção

Adaptativa, registrará no sistema de chamados da CONTRATADA a solicitação.
9.5.3

Para as legislações federais e estaduais é de responsabilidade da

CONTRATADA a análise e, elaboração de requisitos, para disponibilização na
Solução no prazo estabelecido na norma independente de solicitação do
CONTRATANTE.
9.5.4

O CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA os Requisitos de

Manutenção Adaptativa. Essa solicitação de Manutenção Adaptativa será registrada
através do sistema de registro de chamados e, a CONTRATADA deverá emitir um
número de referência designado de Número de Demanda, o qual deverá ser
utilizado em todas as comunicações relativas a essa Manutenção Adaptativa.
9.5.5

Após o recebimento dos Requisitos de Manutenção Adaptativa a empresa

CONTRATADA deverá, em até 05 (cinco) dias após abertura do chamado,
apresentar ao CONTRATANTE a proposta técnica, com no mínimo, as seguintes
informações: quantidade de horas técnicas necessárias para o desenvolvimento da
Manutenção Evolutiva, o prazo para a implantação e, os possíveis impactos da
implantação.
9.5.6

A CONTRATADA ajustará a Solução para atender atualizações decorrentes

de alterações da legislação, no prazo estabelecido pelo legislador, sem ônus para o

CONTRATANTE.
9.5.7

As Manutenções Adaptativas, exceto as relacionadas a legislação, deverão

cumprir os prazos apresentados nas propostas de trabalho.
9.5.8

Após a disponibilização da manutenção no ambiente de transferência, o

serviço será homologado e disponibilizado para uso em produção.
9.6

Manutenção Evolutiva

9.6.1

Consiste no atendimento de demandas de melhorias e adequações na

Solução,

não

enquadradas

em

Manutenção

Adaptativa,

contemplando

funcionalidades não exigidas nos requisitos neste Termo de Referência e seus
Anexos, de forma a contemplar os ajustes necessários à sustentação da Solução.
9.6.2

O CONTRATANTE quando da necessidade de uma Manutenção Evolutiva

avaliará e elaborará através de documento próprio os Requisitos Funcionais e de
Negócios necessários à implementação da Manutenção Evolutiva, que conterá o
aceite dos requerentes da área proprietária do negócio em análise.
9.6.3

O CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA os Requisitos de

Manutenção Evolutiva. Essa solicitação de Manutenção Evolutiva será registrada
através do sistema de registro de chamados e, a CONTRATADA deverá emitir um
número de referência designado de Número de Demanda, o qual deverá ser
utilizado em todas as comunicações relativas a essa Manutenção Evolutiva.
9.6.4

Após, o recebimento dos Requisitos de Manutenção Evolutiva a empresa

CONTRATADA deverá, em até 05 (cinco) dias após abertura do chamado,
apresentar ao CONTRATANTE a proposta técnica, com no mínimo, as seguintes
informações: quantidade de horas técnicas necessárias para o desenvolvimento da
Manutenção Evolutiva, o prazo para a implantação e, os possíveis impactos da
implantação.
9.6.5

A CONTRATADA ao receber a proposta em conjunto com a área

proprietária do negócio homologará e, emitirá o CONTRATANTE uma Ordem de
Serviço, a qual estará autorizando o efetivo serviço de Manutenção Evolutiva,
contando-se o prazo de entrega a partir do primeiro dia útil após, o registro no
chamado.
9.6.6

Após, a conclusão da Manutenção Evolutiva os requisitos propostos serão

homologados considerando-se o previsto na Ordem de Serviço, apenas quando
satisfeitas simultaneamente as seguintes condições:
9.6.7

Compatibilidade dos requisitos com o desenvolvimento realizado

9.6.8

Compatibilidade do prazo de entrega proposto com o prazo executado

9.6.9

Para cada pedido de desenvolvimento deverá haver uma proposta da

CONTRATADA, detalhando, no mínimo, o escopo do desenvolvimento, a
quantidade de horas-técnicas e o prazo de execução, que deverá ser previamente
aprovada pelo CONTRATANTE.
9.7

O dimensionamento das demandas de manutenção adaptativa e evolutiva

deverá ser medido por meio de horas-técnicas, as quais sempre serão previamente
aprovadas pelo CONTRATANTE.
9.8

Para entregar uma versão da Solução contendo o desenvolvimento

demandado, a empresa CONTRATADA deverá disponibilizar a versão na área de
transferência definida pelo CONTRATANTE, ocasião em que cessará a contagem do
prazo de entrega pactuado na respectiva Ordem de Serviço.
9.9

As ocorrências que são do tipo Manutenção adaptativa e evolutiva deverão

cumprir os prazos apresentados nas propostas de trabalho.
9.10

Após, a disponibilização da manutenção na área de transferência, o serviço

será homologado e disponibilizado para uso em produção.
9.11

Manutenções e Suporte Técnico sem Custos adicional para a Contratante:

9.11.1

Manutenções preventivas e corretivas do Sistema, fornecimento e

instalação de versões atualizadas ou das evoluções tecnológicas do Sistema de
Gestão Pública;
9.11.2

Atualização de versão de todos os softwares, quando necessário, para o

aprimoramento dos mesmos e para atendimento de novas normas / leis nas esferas
federais, estaduais e municipais;
9.11.3

Monitoramento da integridade dos Bancos de Dados;

9.11.4

Orientações sobre uso, configuração e instalação dos softwares ofertados;

9.11.5

Interpretações da documentação dos softwares fornecidos;

9.11.6

Orientações para identificar a causa de falha ou defeito de softwares e a

solução deste;
9.11.7

Apoio para execução de procedimentos de atualização para novas versões

dos softwares instalados;
9.12

Manutenções e Suporte Técnico com Custos adicional para a Contratante:

9.12.1

Customizações adicionais: consiste nas adequações do software para

atendimento de melhorias que venham a ser solicitados pela Administração Pública
do CIS – AMOSC (inclusão de novas funções, relatórios ou consultas), contemplando
funcionalidades não exigidas nos requisitos técnicos deste termo de referência;
9.12.2

Serviços de suporte técnico Presencial;

9.12.3

Serviços de conversão e recuperação de dados.

10.0

Gerenciamento Das Atualizações

10.1

Atualização de versões - incorporam correções de erros ou problemas

registrados bem como melhorias implementadas em relação à versão em uso pelo
CONTRATANTE.
10.2

A CONTRATADA deverá disponibilizar as novas versões/releases da

Solução, com a respectiva documentação, em área de transferência, simultaneamente
ao seu lançamento, sem custos adicionais para o CONTRATANTE.
10.3

A CONTRATADA se obriga a informar, de imediato, ao CONTRATANTE

toda e qualquer nova versão ou release lançada, com os respectivos detalhes técnicos,
para análise e avaliação do CONTRATANTE quanto à oportunidade e cronograma
das novas instalações dessas inovações.
10.4

A CONTRATADA deverá acompanhar a instalação ou mesmo implantar

toda nova versão disponibilizada, quando solicitado pelo CONTRATANTE, sem
qualquer custo adicional.
10.5

A CONTRATADA, deverá repassar ao CONTRATANTE os conhecimentos

técnicos necessários para a perfeita compreensão, instalação e operação da
versão/releases.
10.6

O CONTRATANTE estabelecerá um único ambiente de produção. Haverá

também um ou mais ambientes de treinamento e homologação. A CONTRATADA,
quando solicitada pelo CONTRATANTE, deverá acompanhar ou mesmo instalar,
para efeito de testes, a nova versão/releases, em qualquer um destes ambientes, sem
ônus.
10.7

Caso a CONTRATADA evolua o produto para uma versão ou release com

tecnologia, arquitetura ou configuração que exijam mudanças significativas nos
sistemas ou nos ambientes computacionais do CONTRATANTE, a instalação dessa
versão/release atualizada do produto deverá ocorrer sem custos adicionais para o
CONTRATANTE e, ser precedida de uma análise detalhada dos impactos.
10.8

As manutenções programadas que impliquem em indisponibilidade da

Solução deverão ser previamente acordadas entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. Devendo
ocorrer prioritariamente durante os dias úteis entre 19h e 6h ou nos finais de semana.
10.9

Em qualquer uma das Manutenções Previstas, havendo necessidade de

alterações na estrutura ou nos registros do banco de dados, esta deverá ser
previamente aprovada pelo CONTRATANTE.

11.0
11.1

Gestão Do Contrato
A fase de Gestão do Contrato visa acompanhar e garantir a adequada

prestação dos serviços e o fornecimento de bens que comporão a Solução.
11.2

A equipe de Comissão de Gestão do contrato acompanhará a execução dos

itens constantes do objeto desta licitação, bem como fiscalizará o atendimento aos
demais itens constantes deste Termo de Referência e Contrato quanto à adequação
aos padrões e metodologias estabelecidos, bem como quanto ao cumprimento dos
requisitos de âmbitos legal, administrativo e técnico.
11.3

A CONTRATADA não deverá divulgar nenhum dado ou informação relativa

à implantação, utilização, ou quaisquer outros processos, sem autorização do
CONTRATANTE.
11.4

A

CONTRATADA

deverá

indicar

preposto,

representante

da

CONTRATADA, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como
interlocutor principal junto à CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual.
11.5

Para a Execução dos Serviços e seu Recebimento a Comissão de Gestão do

Contrato fará, até a estabilização da Solução no ambiente de produção, uso dos
seguintes meios:
11.5.1

Termo de Aceite: Cada entrega realizada pela CONTRATADA será aceita

pela Comissão de Gestão do Contrato, desde que atendidas às condições
estabelecidas neste Termo de Referência e seus, mediante a assinatura do respectivo
Termo de Aceite, ou rejeitado, relatando a necessidade de ajuste.
11.5.2

No caso de rejeição a entrega realizada deverá ser corrigida ou refeita e

submetido novamente à Comissão de Gestão do Contrato, tantas vezes quantas
forem necessárias para garantir a sua aceitação.
11.5.3

Termo de Recebimento Provisório: Os serviços prestados serão recebidos

provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA, pelo Gestor do Contrato, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos serviços implantados, bem como a migração e a entrada em
produção de toda a Solução e parametrizada e customizada pela CONTRATADA.
11.5.4

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser
corrigidos / refeitos / substituídos no prazo fixado pelo Gestor do Contrato, à custa
da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
11.5.5

Termo de Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo

atestará a aceitação dos serviços produzidos bem como a implantação e a entrada em
produção de toda a Solução parametrizada e customizada pela CONTRATADA. Os
serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço
executado, com a consequente aceitação.
11.6

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do Contrato.
12.0
12.1

Plano De Sustentação
A fim de garantir a sustentação da Solução para o CIS – AMOSC durante e

após a vigência contratual, em função de eventual interrupção do contrato por
qualquer motivo ou futura transição contratual decorrente de nova licitação para o
mesmo objeto, a CONTRATADA deve:
12.1.1

Assegurar ao CONTRATANTE, mediante cláusula contratual, o uso do

produto sucessor em caso de descontinuidade do produto contratado;
12.1.2

Assegurar ao CONTRATANTE, mediante cláusula contratual, transferência

de todas as obrigações contratuais ao sucessor em caso de venda da empresa
CONTRATADA ou incorporação por novos controladores;
12.1.3

Repassar ao CONTRATANTE, todo o conhecimento técnico e capacitação

necessários para a operação, instalação, manutenção da solução, suporte e alteração
da Solução por parametrização. Estão implícitos em repasse de conhecimento
técnico, fornecer quando solicitado, em caráter definitivo, toda a documentação dos
sistemas, tais como documentação de operação, instalação, manutenção, relativa às
integrações, tabelas de dados e MER - Modelo Entidade Relacionamento, bem como
todo o material produzido para transferência de conhecimento.
12.1.4

Garantir o acesso à última versão do produto e da respectiva

documentação, mesmo após a vigência do contrato, para possibilitar que as
informações lançadas possam continuar a ser consultadas, independentemente se as
entidades estejam ativas ou inativas na Solução, em virtude de mudanças, na
estrutura do CONTRATANTE.
12.

SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A GESTÃO DO CONSÓRCIO:

a) Contabilidade Pública;
b) Gestão de Pessoal – Folha de Pagamentos;
c) e-Social;

d) Licitações e Contratos;
e) Lei de Orçamentos Anual;
f) Patrimônio Público;
g) Atendimento à LC 131/2009 – Lei de Acesso à Informação
h) Informações automatizadas (Prestações de Contas ao TCE/E-SFINGE);
i) Lei de Responsabilidade Fiscal;
j) Almoxarifado;
k) Processo Digital (Memorando; Circular; Protocolo Eletrônico; Pedido eSic;
Ouvidoria Digital; Workflow Avançado para Gestão de Processos; Consolidação
com os módulos de Gestão Pública, com Assinatura Eletrônica via certificação
digital embarcada).
 Todo o legado de informações pertencentes ao consórcio, em todas as áreas já
informatizadas, deverá ser convertido e unificado aos layouts e conceitos da
nova base de dados que irá compor o sistema contratado.
 Os dados deverão ser protegidos por banco de dados com auditoria, dando
segurança aos sistemas. Cada opção de sistema deverá possuir acesso
controlado por senhas pessoais e programáveis.
 A SOLUÇÃO deverá funcionar, com o atendimento aos diversos setores, de
forma interligada e integrada. As diversas áreas informatizadas devem
compartilhar os dados entre si, tudo conforme este Termo de Referência.
Importando, ao final, que os dados entrados em um setor, gerem o efeito
esperado em todos os demais, de forma encadeada, automatizada e
instantânea, sem nunca haver a necessidade de redigitação ou processos
manuais. A TEMPESTIVIDADE no processamento, armazenamento e
distribuição da informação, em completo atendimento a legislação vigente,
será obrigatória durante toda o período do contrato a ser assinado.
13.

INTEGRAÇÕES

1.

Lei de Orçamento Anual e Contabilidade Pública.

2.

Licitações e Contratos com a Contabilidade Pública.

3.

Patrimônio Público e Contabilidade Pública.

4.

Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento e e-Social.

5.

Almoxarifado com Licitações e Contratos.

6.

Assinatura Digital com os demais módulos.

14.

GERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA

1.

Balanço;

2.

SICONFI;

3.

SIOPE;

4.

SIOPS;

5.

RPPS;

6.

LRF;

7.

Transparência Pública;

8.

E-Social

9.

SEFIP;

10.

DIRF;

11.

RAIS;

12.

e-Sfinge – TCE/SC

DESCRIÇÃO DETALHADA
Orçamento Público


Dispor de um cadastro onde seja possível informar as Unidades Gestoras que
fazem parte do Consórcio. Este cadastro deverá ter um controle de vigência e
situação indicando a data de alteração e se o cadastro se encontra ativado ou
desativado. Ofertar condições para que uma ou mais Unidades Gestoras utilizem
a mesma sequência de empenhos da Unidade Gestora principal do Consórcio.



Dispor de um cadastro onde possa ser cadastrado um Grupo de Unidade
Gestora, de modo que este grupo seja utilizado em outras rotinas do sistema, tais
como: cadastros, consultas e na impressão de relatórios. A entidade deverá ter
autonomia de alterar as informações do grupo, bem como adicionar ou remover
as unidades gestoras do grupo a qualquer momento. Este cadastro deverá ter um
controle de vigência e situação indicando a data de alteração e se o cadastro se
encontra ativado ou desativado.



Dispor de um cadastro de Classificação Funcional da Despesa demonstrando o
código e descrição da Função e Sub função de Governo. Este cadastro deverá ter
um controle de vigência e situação indicando a data de alteração e se o cadastro se
encontra ativado ou desativado.



Dispor de uma rotina para informar as Estimativas das Receitas Orçamentárias
referentes ao quadriênio do PPA – Plano Plurianual. As estimativas devem ser
cadastradas utilizando no mínimo as seguintes informações: Unidade Gestora,
Natureza de Receita e Fonte de Recursos. Permitir que a entidade tenha
flexibilidade para definir até qual o nível da natureza da receita será cadastrado a

estimativa da receita orçamentária. Permitir que a entidade possa informar para o
quadriênio do PPA – Plano Plurianual a previsão da Receita bruta e a previsão
das deduções de Renúncia, Restituição, Desconto Concedido, FUNDEB,
Compensações, Retificações e Outras Deduções. Impedir que a entidade altere os
valores informados nas estimativas das receitas orçamentárias se o projeto de lei e
a alteração legal estiverem aprovados ou em processo de tramitação no
legislativo, sendo estas situações identificadas no sistema.


Dispor de uma rotina para informar as Estimativas das Receitas Orçamentárias
referentes ao ano da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. As estimativas
devem ser cadastradas utilizando no mínimo as seguintes informações: Unidade
Gestora, Natureza de Receita e Fonte de Recursos. Permitir que a entidade tenha
flexibilidade para definir até qual o nível da natureza da receita será cadastrado a
estimativa da receita orçamentária. Permitir que a entidade possa informar para o
ano da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias a previsão da Receita bruta e a
previsão das deduções de Renúncia, Restituição, Desconto Concedido, FUNDEB,
Compensações, Retificações e Outras Deduções. Permitir que a entidade possa
importar as Estimativas das Receitas Orçamentárias que foram cadastradas no
PPA – Plano Plurianual para o mesmo ano da LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Impedir que a entidade altere os valores informados nas
estimativas das receitas orçamentárias se o projeto/alteração legal estiver
aprovado ou em processo de tramitação no legislativo, sendo estas situações
identificadas no sistema.



Dispor de uma rotina para informar as Metas das Ações dos Programas de
Governo referentes ao quadriênio do PPA – Plano Plurianual. As metas devem
ser cadastradas utilizando as seguintes informações: Programa de Governo, Ação
de Governo, Classificação Institucional e Classificação Funcional da Despesa.
Permitir que a entidade possa informar para o quadriênio do PPA – Plano
Plurianual os valores das Metas Físicas e Metas Fiscais. Ofertar neste cadastro o
detalhamento das metas fiscais por Natureza da Despesa e Fonte de Recursos.
Permitir que a entidade tenha flexibilidade para definir até qual o nível da
natureza da despesa será cadastrado a meta. Impedir que a entidade altere os
valores informados nas Metas das Ações dos Programas de Governo se o projeto
de lei e alteração legal estiver aprovados ou em processo de tramitação no
legislativo, sendo estas situações identificadas no sistema.



Dispor de uma rotina para informar as Metas das Ações dos Programas de
Governo referentes ao ano do LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir

que as metas sejam cadastradas por Programa de Governo, Ação de Governo,
Classificação Institucional e Classificação Funcional da Despesa. Permitir que a
entidade possa informar para o ano do LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias os
valores das Metas Físicas e Metas Fiscais. Ofertar neste cadastro o detalhamento
das metas fiscais por Natureza da Despesa e Fonte de Recursos. Permitir que a
entidade possa importar as Metas das Ações dos Programas de Governo que
foram cadastradas no PPA – Plano Plurianual para o mesmo ano da LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Permitir que a entidade tenha flexibilidade para definir
até qual o nível da natureza da despesa será cadastrado a meta. Impedir que a
entidade altere os valores informados nas Metas das Ações dos Programas de
Governo se o projeto/alteração legal estiver aprovado ou em processo de
tramitação no legislativo, sendo estas situações identificadas no sistema.


Dispor de um mecanismo que permita a entidade a projetar as Estimativas das
Receitas Orçamentárias através de um percentual para cada ano do PPA - Plano
Plurianual. Permitir que o percentual aplicado tenha efeito acumulativo ou
individual por ano. Permitir que a entidade possa filtrar quais Estimativas das
Receitas serão projetadas, utilizando as seguintes opções como filtro: Unidade
Gestora, Natureza da Receita e Fonte de Recursos. Os valores projetados devem
ficar disponíveis em tela para consulta da entidade antes mesmo da sua
efetivação, permitindo que os valores sejam corrigidos tendo ainda a opção de
aplicar a projeção realizada efetivamente ao PPA - Plano Plurianual.



Dispor de um mecanismo que permita a entidade a projetar as Estimativas das
Receitas Orçamentárias através de um percentual para o ano da LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Permitir que a entidade possa filtrar quais Estimativas
das Receitas serão projetadas, utilizando as seguintes opções como filtro: Unidade
Gestora, Natureza da Receita e Fonte de Recursos. Os valores projetados devem
ficar disponíveis em tela para consulta da entidade antes mesmo da sua
efetivação, permitindo que os valores sejam corrigidos tendo ainda a opção de
aplicar a projeção realizada efetivamente a LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias.



Dispor de um mecanismo que permita a entidade a projetar as Metas das Ações
dos Programas de Governo através de um percentual para cada ano do PPA Plano Plurianual. Permitir que o percentual aplicado tenha efeito acumulativo ou
individual por ano. Permitir que a entidade possa filtrar quais Metas das Ações
dos Programas de Governo serão projetadas, utilizando as seguintes opções como
filtro: Classificação Institucional, Função, Sub função, Programa e Ação. Os

valores projetados devem ficar disponíveis em tela para consulta da entidade
antes mesmo da sua efetivação, permitindo que os valores sejam corrigidos tendo
ainda a opção de aplicar a projeção realizada efetivamente ao PPA - Plano
Plurianual.


Dispor de um mecanismo que permita a entidade a projetar as Metas das Ações
dos Programas de Governo através de um percentual para o ano da LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Permitir que o percentual aplicado tenha efeito
acumulativo ou individual por ano. Permitir que a entidade possa filtrar quais
Metas das Ações dos Programas de Governo serão projetadas, utilizando as
seguintes opções como filtro: Classificação Institucional, Função, Sub função,
Programa e Ação. Os valores projetados devem ficar disponíveis em tela para
consulta da entidade antes mesmo da sua efetivação, permitindo que os valores
sejam corrigidos tendo ainda a opção de aplicar a projeção realizada efetivamente
a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Dispor de um cadastro de alterações legais no PPA – Plano Plurianual. Permitir
que as alterações legais realizadas nas Estimativas das Receitas Orçamentárias e
Metas das Ações dos Programas de Governo no PPA - Plano Plurianual sejam
replicadas de igual maneira na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem a
necessidade intervenção do usuário. Permitir que a entidade possa definir quais
anos da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias serão alteradas de forma
automática através das alterações legais realizadas no PPA – Plano Plurianual.



Disponibilizar um controle das alterações legais no PPA - Plano Plurianual que
foram realizadas pela entidade. Demonstrar neste controle todas as alterações
legais que se encontram na fase de elaboração e ainda não foram enviadas ao
legislativo ou foram aprovadas. Permitir que as alterações legais que se
encontram em fase de elaboração sejam enviadas ao poder legislativo, sejam
arquivadas e sejam aprovadas. Permitir que as alterações legais que não foram
aprovadas

sejam

arquivadas

para

posteriormente

serem

utilizadas

ou

descartadas, tal arquivamento pode ser feito tanto pelo poder executivo quanto
legislativo. Permitir que a entidade possa revisar as alterações legais, de modo a
corrigir qualquer inconsistência de digitação mesmo após a sua aprovação.
Permitir que a entidade tenha a opção de incluir as emendas definidas pelo poder
legislativo. Demostrar para cada alteração legal os históricos das suas
movimentações, apresentando no mínimo as seguintes informações: Data do
Processo, Tipo de Processo, Nome do Usuário e Data da Operação.


Disponibilizar um controle das alterações legais na LDO - Lei de Diretrizes

Orçamentárias que foram realizadas pela entidade. Demonstrar neste controle
todas as alterações legais que se encontram na fase de elaboração e ainda não
foram enviadas ao legislativo ou foram aprovadas. Permitir que as alterações
legais que se encontram em fase de elaboração sejam enviadas ao poder
legislativo, sejam arquivadas e sejam aprovadas. Permitir que as alterações legais
que não foram aprovadas sejam arquivadas para posteriormente serem utilizadas
ou descartadas, tal arquivamento pode ser feito tanto pelo poder executivo
quanto legislativo. Permitir que a entidade possa revisar as alterações legais, de
modo a corrigir qualquer inconsistência de digitação mesmo após a sua
aprovação. Permitir que a entidade tenha a opção de incluir as emendas definidas
pelo poder legislativo. Demostrar para cada alteração legal os históricos das suas
movimentações, apresentando no mínimo as seguintes informações: Data do
Processo, Tipo de Processo, Nome do Usuário e Data da Operação.


Dispor de um relatório no PPA - Plano Plurianual que demonstre os Programas
de Governo por Macro objetivo. Demonstrar no relatório os valores agrupados
por Macro objetivo para o quadriênio do PPA – Plano Plurianual. Permitir que a
entidade possa filtrar o relatório por Unidade Gestora e Macro objetivo. Permitir
que o usuário possa escolher, no momento da impressão, se as informações que
serão listadas no relatório devem levar em consideração: 1) As informações do
PPA – Plano Plurianual inicial. 2) Utilizar informações de uma alteração legal
específica. 3) Considerar as informações atualizadas até a última alteração legal
aprovada.



Dispor de um relatório no PPA - Plano Plurianual que demonstre a
Identificação dos Programas. Deverá constar no relatório no mínimo as seguintes
informações: Unidade Gestora, Denominação do Programa, Objetivo do
Programa, Público Alvo, Unidade Orçamentária responsável pelo programa,
Horizonte Temporal, Quantidade de Ações vinculadas ao programa e o valor
Total do Programa. Permitir que o relatório seja filtrado através da Unidade
Gestora e Programa. Permitir que o usuário possa escolher, no momento da
impressão, se as informações que serão listadas no relatório devem levar em
consideração: 1) As informações do PPA – Plano Plurianual inicial. 2) Utilizar
informações de uma alteração legal específica. 3) Considerar as informações
atualizadas até a última alteração legal aprovada.



Dispor de um relatório no PPA - Plano Plurianual que demonstre a
Identificação das Ações de Governo. Deverá constar no relatório no mínimo as
seguintes informações: Unidade Gestora, Classificação Institucional, Programa de

Governo, Ação, Produto (bem ou serviço), Ano do PPA, Meta Física e Meta Fiscal.
Permitir que o relatório seja filtrado através da Unidade Gestora, Ano do PPA,
Classificação Institucional e Programa. Permitir que o usuário possa escolher, no
momento da impressão, se as informações que serão listadas no relatório devem
levar em consideração: 1) As informações do PPA – Plano Plurianual inicial. 2)
Utilizar informações de uma alteração legal específica. 3)

Considerar as

informações atualizadas até a última alteração legal aprovada.


Dispor de um relatório na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias que
demonstre a Identificação das Ações de Governo. Deverá constar no relatório no
mínimo as seguintes informações: Unidade Gestora, Classificação Institucional,
Programa de Governo, Ação, Produto (bem ou serviço), Meta Física e Meta Fiscal.
Permitir que o relatório seja filtrado através da Unidade Gestora, Classificação
Institucional e Programa. Permitir que o usuário possa escolher, no momento da
impressão, se as informações que serão listadas no relatório devem levar em
consideração: 1) As informações da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias inicial.
2) Utilizar informações de uma alteração legal específica. 3) Considerar as
informações atualizadas até a última alteração legal aprovada.



Dispor de um relatório na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias que
demonstre as metas físicas e metas fiscais por Programa de Governo listando as
suas Ações de Governo. Deverá constar no relatório no mínimo as seguintes
informações: Unidade Gestora, Programa de Governo, Ação de Governo, Produto
(bem ou serviço), Unidade de Medida, Ano do PPA, Meta Física e Meta Fiscal. O
relatório deverá dispor também de totais por Ação de Governo e Programa de
Governo. Permitir que o usuário possa escolher, no momento da impressão, se as
informações que serão listadas no relatório devem levar em consideração: 1) As
informações da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias inicial. 2) Utilizar
informações de uma alteração legal específica. 3) Considerar as informações
atualizadas até a última alteração legal aprovada.



Dispor de um relatório no PPA - Plano Plurianual que demonstre as Metas das
Ações dos Programas de Governo para o quadriênio do PPA – Plano Plurianual.
Deverá constar no relatório no mínimo as seguintes informações: Classificação
Institucional, Programa de Governo, Ação de Governo, Função e Sub função.
Permitir que a entidade possa filtrar as informações referentes aos seguintes
cadastros: Classificação Institucional, Programa de Governo, Ação de Governo,
Função e Sub função. Permitir que a entidade defina de forma dinâmica quais
informações serão exibidas no relatório, optando minimamente pelas seguintes

informações: Classificação Institucional, Programa de Governo, Ação de Governo,
Função e Sub função. Permitir que o usuário possa escolher, no momento da
impressão, se as informações que serão listadas no relatório devem levar em
consideração: 1) As informações do PPA – Plano Plurianual inicial. 2) Utilizar
informações de uma alteração legal específica. 3) Considerar as informações
atualizadas até a última alteração legal aprovada.


Dispor de um relatório na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias que
demonstre as Metas das Ações dos Programas de Governo para o ano da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deverá constar no relatório no mínimo as
seguintes informações: Classificação Institucional, Programa de Governo, Ação de
Governo, Função e Sub função. Permitir que a entidade possa filtrar as
informações referentes aos seguintes cadastros: Classificação Institucional,
Programa de Governo, Ação de Governo, Função e Sub função. Permitir que a
entidade defina de forma dinâmica quais informações serão exibidas no relatório,
optando minimamente pelas seguintes informações: Classificação Institucional,
Programa de Governo, Ação de Governo, Função e Sub função. Permitir que o
usuário possa escolher, no momento da impressão, se as informações que serão
listadas no relatório devem levar em consideração: 1) As informações da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias inicial. 2) Utilizar informações de uma alteração
legal específica. 3) Considerar as informações atualizadas até a última alteração
legal aprovada.



Permitir que a entidade possa cadastrar no PPA - Plano Plurianual os Órgão e
Unidades Orçamentárias para cada Unidade Gestora da entidade. Este cadastro
deverá ter um controle de vigência e deverá permitir a sua desativação. Este
cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento e orçamento (PPA –
Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei
Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam compartilhadas sem a
necessidade de recadastramento. Permitir que a entidade tenha autonomia de
cadastrar

um

Departamento/Subunidade

(terceiro

nível

da

classificação

institucional). Dispor de um relatório que demonstre todos os Órgão, Unidade e
Departamento/Subunidade que estão ativas, de modo que neste relatório sejam
demonstradas

no

mínimo

as

seguintes

informações:

Órgão,

Unidade,

Departamento, Descrição, Campo de Atuação, Legislação, Unidade Gestora e
Data de Alteração.


Permitir que a entidade possa cadastrar na LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias os Órgão e Unidades Orçamentárias para cada Unidade Gestora

da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de vigência e deverá permitir a
sua desativação. Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento e
orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e
LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam
compartilhadas sem a necessidade de recadastramento. Permitir que a entidade
tenha autonomia de cadastrar um Departamento/Subunidade (terceiro nível da
classificação institucional). Dispor de um relatório que demonstre todos os Órgão,
Unidade e Departamento/Subunidade que estão ativas, de modo que neste
relatório sejam demonstradas no mínimo as seguintes informações: Órgão,
Unidade, Departamento, Descrição, Campo de Atuação, Legislação, Unidade
Gestora e Data de Alteração.


Permitir que a entidade possa cadastrar na LOA - Lei Orçamentária Anual os
Órgão e Unidades Orçamentárias para cada Unidade Gestora da entidade. Este
cadastro deverá ter um controle de vigência e deverá permitir a sua desativação.
Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento e orçamento (PPA
– Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei
Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam compartilhadas sem a
necessidade de recadastramento. Permitir que a entidade tenha autonomia de
cadastrar

um

Departamento/Subunidade

(terceiro

nível

da

classificação

institucional). Dispor de um relatório que demonstre todos os Órgão, Unidade e
Departamento/Subunidade que estão ativas, de modo que neste relatório sejam
demonstradas

no

mínimo

as

seguintes

informações:

Órgão,

Unidade,

Departamento, Descrição, Campo de Atuação, Legislação, Unidade Gestora e
Data de Alteração.


Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar os Riscos Fiscais do
Consórcio referente a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, de modo que a
entidade possa relacionar o risco com uma ou mais providências. Permitir que os
Riscos Fiscais sejam alterados pela entidade e que estas alterações sejam
controladas de acordo com a data informada.



Dispor do relatório Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências de acordo
com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais
para o ano de vigência da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir que na
impressão do relatório seja informada a data de referência das informações que
deverão ser consideradas na impressão do relatório, de modo que as alterações
realizadas nos Riscos Fiscais também sejam impressas. Dispor de uma opção para
que a entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar as Metas Fiscais
Consolidadas do Consórcio para a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias,
permitindo informar no mínimo as seguintes informações: Receita Total, Receita
Não-Financeira, Despesa Total, Despesa Não-Financeira, Resultado Nominal,
Dívida Pública Consolidada, Receitas Primárias Advindas de PPP, Receitas
Primárias Geradas por PPP e Receita Corrente Líquida. Permitir que os valores
sejam alterados pela entidade e que estas alterações sejam controladas de acordo
com a data de apuração das informações. Disponibilizar uma opção a qual
permita que a entidade importe as informações do PPA – Plano Plurianual
vigente e da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano anterior.



Dispor do relatório Demonstrativo 1 - Metas Anuais de acordo com a estrutura
e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de
vigência da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir que na impressão do
relatório seja informada a data de referência das informações que deverão ser
consideradas na impressão do relatório, de modo que as alterações realizadas nas
Metas Fiscais Consolidadas também sejam impressas. Dispor de uma opção para
que a entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Dispor do relatório Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas
Fiscais Consolidadas do Exercício Anterior de acordo com a estrutura e regras
definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir que na impressão do relatório
seja informada a data de referência das informações que deverão ser consideradas
na impressão do relatório, de modo que as alterações realizadas nas Metas Fiscais
Consolidadas também sejam impressas. Dispor de uma opção para que a
entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Dispor do relatório Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores de acordo com a estrutura e regras
definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir que na impressão do relatório
seja informada a data de referência das informações que deverão ser consideradas
na impressão do relatório, de modo que as alterações realizadas nas Metas Fiscais
Consolidadas também sejam impressas. Dispor de uma opção para que a
entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar a Evolução do Patrimônio
Líquido do Consórcio para a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitindo
informar no mínimo as seguintes informações: Patrimônio/Capital, Reservas,

Resultado

Acumulado,

Patrimônio

do

RPPS,

Reservas

do

RPPS

e

Lucros/Prejuízos Acumulados do RPPS. Permitir que os valores sejam alterados
pela entidade e que estas alterações sejam controladas de acordo com a data de
apuração das informações. Disponibilizar uma opção a qual permita que a
entidade importe as informações cadastradas na LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias do ano anterior.


Dispor do relatório Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido de
acordo com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos
Fiscais para o ano de vigência da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir
que na impressão do relatório seja informada a data de referência das
informações, de modo que as alterações realizadas nas Metas Fiscais
Consolidadas também sejam impressas. Dispor de um quadro para que a
entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar a Alienação de Ativos do
Consórcio para a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitindo informar no
mínimo as seguintes informações: Receita Realizada de Alienação de Bens
Móveis, Receita Realizada de Alienação de Bens Imóveis, Despesas de
Investimento, Despesas de Inversões Financeiras, Despesas de Amortização da
Dívida, Despesas Decorrentes do RPPS e Despesas Decorrentes do RGPS. Permitir
que os valores sejam alterados pela entidade e que estas alterações sejam
controladas de acordo com a data de apuração das informações. Disponibilizar
uma opção a qual permita que a entidade importe as informações cadastradas na
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano anterior.



Dispor do relatório Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos
Obtidos com Alienação de Ativos de acordo com a estrutura e regras definidas no
MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Permitir que na impressão do relatório seja informada a
data de referência das informações, de modo que as alterações realizadas nas
Metas Fiscais Consolidadas também sejam impressas. Dispor de um quadro para
que a entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar as Receitas, Despesas,
Aportes, Bens e Diretivos do RPPS, tanto do Plano Financeiro quanto do Plano
Previdenciário para a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir que os
valores sejam alterados pela entidade e que estas alterações sejam controladas de
acordo com a data de apuração das informações. Disponibilizar uma opção a qual
permita que a entidade importe as informações cadastradas na LDO – Lei de

Diretrizes Orçamentárias do ano anterior.


Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar Projeção Atuarial do RPPS,
tanto do Plano Financeiro quanto do Plano Previdenciário para a LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias, permitindo informar no mínimo as seguintes
informações: Saldo Financeiro, Receitas e Despesas para o Plano Financeiro e
Plano Previdenciário do RPPS. Permitir que a entidade possa alterar o número de
anos a ser projetado. Permitir que os valores sejam alterados pela entidade e que
estas alterações sejam controladas de acordo com a data de apuração das
informações. Disponibilizar uma opção a qual permita que a entidade importe as
informações cadastradas na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano
anterior.



Dispor do relatório Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e
Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores de acordo com a
estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o
ano de vigência da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Permitir que na
impressão do relatório seja informada a data de referência das informações, de
modo que as alterações realizadas nas Metas Fiscais Consolidadas também sejam
impressas. Dispor de um quadro para que a entidade possa informar as notas
explicativas do relatório.



Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar as Renúncias de Receita para
a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitindo informar no mínimo as
seguintes informações: Setor/Programa/Beneficiário, Modalidade da Renúncia,
Tipo de Tributo e a Forma de Compensação. Permitir que a entidade possa
cadastrar o Setor/Programa/Beneficiário e o Tributo.



Dispor do relatório Demonstrativo 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia
de Receita de acordo com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de
Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Permitir que na impressão do relatório seja informada a data de
referência das informações, de modo que as alterações realizadas nas Metas
Fiscais Consolidadas também sejam impressas. Dispor de um quadro para que a
entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar a Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuada para a LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias, permitindo informar no mínimo as seguintes informações:
Aumento

Permanente

da Receita,

(-)

Transferências

Constitucionais,

(-)

Transferências ao FUNDEB, Reeducação Permanente da Despesa, Novas

Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado e Novas Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado geradas por Parecerias Público-Privada.


Dispor do relatório Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado de acordo com a estrutura e regras definidas
no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LDO - Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Permitir que na impressão do relatório seja
informada a data de referência das informações, de modo que as alterações
realizadas nas Metas Fiscais Consolidadas também sejam impressas. Dispor de
um quadro para que a entidade possa informar as notas explicativas do relatório.



Permitir que sejam cadastrados na LOA - Lei Orçamentária Anual os
Programas de Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de
alterações por data. Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento
e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e
LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam
compartilhadas sem a necessidade de recadastramento. Permitir que seja
informado no cadastro do programa no mínimo as seguintes informações:
Descrição do Programa, Tipo de Programa, Macro objetivo, Objetivo do
Programa, Natureza do Programa (Contínuo ou Temporário), Unidade
Responsável pelo Programa, Objetivo Setorial, Problema, Justificativa, Público
Alvo e Indicadores. Permitir que a entidade tenha autonomia de incluir um ou
mais indicadores para o mesmo programa de governo, também deverá permitir
que a entidade atualize as informações do indicador, sendo elas: Índice Atual do
Indicador, Índice Previsto do Indicador, Índice dos Anos informados no PPA,
Periodicidade da Apuração, Data da Apuração e Abrangência.



Permitir que sejam cadastrados na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias os
Programas de Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de
alterações por data. Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento
e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e
LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam
compartilhadas sem a necessidade de recadastramento. Permitir que seja
informado no cadastro do programa no mínimo as seguintes informações:
Descrição do Programa, Tipo de Programa, Macro objetivo, Objetivo do
Programa, Natureza do Programa (Contínuo ou Temporário), Unidade
Responsável pelo Programa, Objetivo Setorial, Problema, Justificativa, Público
Alvo e Indicadores. Permitir que a entidade tenha autonomia de incluir um ou
mais indicadores para o mesmo programa de governo, também deverá permitir

que a entidade atualize as informações do indicador, sendo elas: Índice Atual do
Indicador, Índice Previsto do Indicador, Índice dos Anos informados no PPA,
Periodicidade da Apuração, Data da Apuração e Abrangência.


Permitir que sejam cadastrados no PPA - Plano Plurianual os Programas de
Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de alterações por data.
Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento e orçamento (PPA
– Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei
Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam compartilhadas sem a
necessidade de recadastramento. Permitir que seja informado no cadastro do
programa no mínimo as seguintes informações: Descrição do Programa, Tipo de
Programa, Macro objetivo, Objetivo do Programa, Natureza do Programa
(Contínuo ou Temporário), Unidade Responsável pelo Programa, Objetivo
Setorial, Problema, Justificativa, Público Alvo e Indicadores. Permitir que a
entidade tenha autonomia de incluir um ou mais indicadores para o mesmo
programa de governo, também deverá permitir que a entidade atualize as
informações do indicador, sendo elas: Índice Atual do Indicador, Índice Previsto
do Indicador, Índice dos Anos informados no PPA, Periodicidade da Apuração,
Data da Apuração e Abrangência.



Permitir que a entidade possa cadastrar na LOA - Lei Orçamentária Anual as
Ações de Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de alterações
por data. Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento e
orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e
LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam
compartilhadas sem a necessidade de recadastramento. Permitir que a entidade
possa informar no mínimo as seguintes informações neste cadastro: Descrição da
Ação, Objetivo da Ação, Detalhamento da Ação, Produto da Ação, Tipo de Ação
de Governo e a Situação da Ação. Permitir que a entidade possa cadastrar o Tipo
de Ação de Governo e o Produto da Ação de acordo com a sua necessidade.



Permitir que a entidade possa cadastrar na LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias as Ações de Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um
controle de alterações por data. Este cadastro deverá ser único entre as peças do
planejamento e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações
sejam compartilhadas sem a necessidade de recadastramento. Permitir que a
entidade possa informar no mínimo as seguintes informações neste cadastro:
Descrição da Ação, Objetivo da Ação, Detalhamento da Ação, Produto da Ação,

Tipo de Ação de Governo e a Situação da Ação. Permitir que a entidade possa
cadastrar o Tipo de Ação de Governo e o Produto da Ação de acordo com a sua
necessidade.


Permitir que a entidade possa cadastrar no PPA - Plano Plurianual as Ações de
Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de alterações por data.
Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento e orçamento (PPA
– Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei
Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam compartilhadas sem a
necessidade de recadastramento. Permitir que a entidade possa informar no
mínimo as seguintes informações neste cadastro: Descrição da Ação, Objetivo da
Ação, Detalhamento da Ação, Produto da Ação, Tipo de Ação de Governo e a
Situação da Ação. Permitir que a entidade possa cadastrar o Tipo de Ação de
Governo e o Produto da Ação de acordo com a sua necessidade.



Permitir que a entidade possa cadastrar na LOA - Lei Orçamentária Anual as
Sub ações de Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de
alterações por data. Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento
e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e
LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam
compartilhadas sem a necessidade de recadastramento. Permitir que a entidade
possa informar no mínimo as seguintes informações neste cadastro: Descrição da
Sub ação, Objetivo da Sub ação, Detalhamento da Sub ação e Tipo de Sub ação de
Governo. Permitir que a entidade possa cadastrar o Tipo de Ação de Governo de
acordo com a sua necessidade.



Permitir que a entidade possa cadastrar na LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias as Sub ações de Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um
controle de alterações por data. Este cadastro deverá ser único entre as peças do
planejamento e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações
sejam compartilhadas sem a necessidade de recadastramento. Permitir que a
entidade possa informar no mínimo as seguintes informações neste cadastro:
Descrição da Sub ação, Objetivo da Sub ação, Detalhamento da Sub ação e Tipo
de Sub ação de Governo. Permitir que a entidade possa cadastrar o Tipo de Ação
de Governo de acordo com a sua necessidade.



Permitir que a entidade possa cadastrar no PPA - Plano Plurianual as Sub ações
de Governo da entidade. Este cadastro deverá ter um controle de alterações por
data. Este cadastro deverá ser único entre as peças do planejamento e orçamento

(PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei
Orçamentária Anual), de modo que as informações sejam compartilhadas sem a
necessidade de recadastramento. Permitir que a entidade possa informar no
mínimo as seguintes informações neste cadastro: Descrição da Sub ação, Objetivo
da Sub ação, Detalhamento da Sub ação e Tipo de Sub ação de Governo. Permitir
que a entidade possa cadastrar o Tipo de Ação de Governo de acordo com a sua
necessidade.


Permitir que a entidade possa cadastrar as Transferências Financeiras do
Consórcio. A entidade deverá ter autonomia de informar a Entidade Concessora e
Entidade Recebedora do recurso. Este cadastro deverá ser único entre as peças do
planejamento e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações
sejam compartilhadas sem a necessidade de recadastramento.



Permitir que a entidade possa cadastrar as Transferências Financeiras do
Consórcio. A entidade deverá ter autonomia de informar a Entidade Concessora e
Entidade Recebedora do recurso. Este cadastro deverá ser único entre as peças do
planejamento e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações
sejam compartilhadas sem a necessidade de recadastramento.



Permitir que a entidade possa cadastrar as Transferências Financeiras do
Consórcio. A entidade deverá ter autonomia de informar a Entidade Concessora e
Entidade Recebedora do recurso. Este cadastro deverá ser único entre as peças do
planejamento e orçamento (PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual), de modo que as informações
sejam compartilhadas sem a necessidade de recadastramento.



Dispor de uma rotina onde seja possível realizar a programação das
Transferências Financeiras do Consórcio no PPA – Plano Plurianual. Permitir que
nesta rotina seja informada a Fonte e Recursos, Descrição da Transferência, Tipo
de Transferência (Recebida/Concedida) e os valores que serão programadas para
o quadriênio.



Dispor de uma rotina onde seja possível realizar a programação das
Transferências Financeiras do Consórcio na LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Permitir que nesta rotina seja informada a Fonte e Recursos,
Descrição da Transferência, Tipo de Transferência (Recebida/Concedida) e o valor
programada para o ano. Permitir que as informações cadastradas no PPA - Plano
Plurianual referente as Transferências Financeiras sejam importadas para a LDO -

Lei de Diretrizes Orçamentárias.


Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos
que envolvem a despesa orçamentária. São eles: Orçamento Inicial, Alterações
Orçamentárias

(Suplementações

e

Reduções),

Correção

do

Orçamento,

Orçamento Atualizado, Empenhado (Bruno e Líquido), Liquidado (Bruno e
Líquido), Em Liquidação, Retido, Pago (Bruno e Líquido), Saldo a Liquidar, Saldo
a Pagar, Saldo Reservado, Saldo Bloqueado e Saldo Disponível. Permitir que a
entidade possa realizar filtros nesta consulta, através das seguintes informações:
Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Sub função, Programa, Ação, Natureza da
Despesa, Modalidade de Empenho, Fonte Recursos, Credor, Número do
Fundamento Legal, Código da Ementa do Fundamento Legal e código da
Despesa. Permitir que as informações sejam filtradas por Unidade Gestora e por
um Grupo de Unidades Gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e
cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá
selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição
de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período,
permitindo que seja informado um intervalo de dias.


Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos
que envolvem a receita orçamentária. São eles: Previsão Inicia, Previsão das
Deduções, Previsão Inicial Líquida (Receita - Deduções), Reestimativa da Receita,
Reestimativa das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta,
Estorno da Arrecadação, Dedução da Receita, Arrecadação Líquida e Saldo a
Arrecadar. Permitir que a entidade possa aplicar filtros através das seguintes
informações: Código da Receita, Natureza da Receita, Fonte de Recursos, Número
do Fundamento Legal e Código da Ementa do Fundamento Legal. Permitir que as
informações sejam filtradas por Unidade Gestora e por um Grupo de Unidades
Gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter
autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas
devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais
usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja
informado um intervalo de dias.



Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que
envolvem a despesa orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar no mínimo as
seguintes informações: Número do Lançamento, Data de Movimento, Histórico
da Movimentação, Número do Empenho (quando o movimento estiver vinculado
a um empenho) e o Valor. Permitir que as informações sejam filtradas por

Unidade Gestora e por um Grupo de Unidades Gestoras, também deverá ter a
opção de filtrar a Despesa utilizada no processo. A consulta deve ser
demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias.
Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que envolvem
a receita orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar no mínimo as seguintes
informações: Número do Lançamento, Data de Movimento, Histórico da
Movimentação e o Valor. Permitir que as informações sejam filtradas por Unidade
Gestora e por um Grupo de Unidades Gestoras, também deverá ter a opção de filtrar
a Receita utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada por período,
permitindo que seja informado um intervalo de dias. A entidade deverá ter a opção
de desconsiderar as seguintes informações da consulta: Movimento de Arrecadação,
Movimento de Estorno de Arrecadação, Movimento de Dedução e Movimento de
Estorno de Dedução da Receita. Demonstrar nesta consulta um resumo com as
seguintes informações: Previsão Inicial da Receita, Previsão Inicial da Dedução,
Previsão Inicial da Receita Líquida, Reestimativa da Receita, Previsão Atualizada da
Receita, Arrecadação da Receita (Bruta), Dedução da Receita e Arrecadação da
Receita Líquida (Arrecadação - Dedução).
Informações Automatizadas (Prestação de Contas e-Sfinge ao TCE/SC)


Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciária, conforme layout
definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD.



Gerar arquivos para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina.



Possuir integração com o sistema de contabilidade pública.

Contabilidade Pública


Deve ser possível a criação e configuração das regas contábeis para os fatos
contábeis de acordo com a necessidade da entidade, permitindo que todo o
processo da execução orçamentária da receita, execução orçamentária da despesa,
execução dos restos a pagar, alterações orçamentárias sejam personalizados, de
modo que apenas os usuários com permissão tenham acesso para este processo de
manutenção.



Possuir um mecanismo de conferência das regras de contabilização cadastradas,
de modo que estas regras sejam validadas sem a necessidade de executar o
determinado fato contábil, demonstrando assim a integridade dos cadastros e
alertando sobre a duplicidade de contabilização com o mesmo objetivo contábil.



Permitir que a entidade diferencie dentro de cada fato contábil as regras de
contabilização através de grupos de regras, organizando as mesmas de acordo

com a necessidade e particularidade da entidade.


Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
naturezas de receita utilizados na gestão do Consórcio com as naturezas de
receita definidas pelo SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro para a MSC - Matriz de Saldos Contábeis. Este
mecanismo deve ter um processo de atualização automática dos relacionamentos
sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismo onde a entidade
possa personalizar os relacionamentos de natureza de receita utilizados na gestão
com os do SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de
modo a demonstrar quais são os que foram sugeridos pelo sistema e os que foram
alterados ou incluídos pela própria entidade.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
naturezas de despesa utilizados na gestão do Consórcio com as naturezas de
despesa definidas pelo SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro para a MSC - Matriz de Saldos Contábeis. Este
mecanismo deve ter um processo de atualização automática dos relacionamentos
sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismo onde a entidade
possa personalizar os relacionamentos de natureza de despesa utilizados na
gestão com os do SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam
tipificados de modo a demonstrar quais são os que foram sugeridos pelo sistema
e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros do
plano de contas utilizados na gestão do Consórcio com o plano de contas definido
pelo SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro para a MSC - Matriz de Saldos Contábeis. Este mecanismo deve ter um
processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema.
Também deverá prover mecanismo onde a entidade possa personalizar os
relacionamentos do plano de contas utilizados na gestão com os do SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Além
disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a
demonstrar quais são os que foram sugeridos pelo sistema e os que foram
alterados ou incluídos pela própria entidade.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
fonte de recursos e código de aplicação/detalhamento da fonte (quando existir)

utilizados na gestão do Consórcio com as fontes de recursos definidas pelo
SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
para a MSC - Matriz de Saldos Contábeis.


Permitir que a entidade responsável pelo envio da MSC - Matriz de Saldos
Contábeis possa consolidar e agrupar as informações de acordo com o tipo da
entidade enviando as mesmas ao SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público Brasileiro, através dos formatos XBRL - Extensible
Business Reporting Language e CSV - Comma-separated values.



Permitir que a entidade responsável pelo envio da MSC - Matriz de Saldos
Contábeis possa importar informações de entidades do mesmo Consórcio
utilizando o padrão estrutural de informações estabelecido pelo SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, através
dos formatos XBRL - Extensible Business Reporting Language e CSV - Commaseparated values. Este processo de importação objetiva exclusivamente a
consolidação e agrupamento de informações para a prestação de contas da Matriz
de Saldos Contábeis ao SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro.



Permitir que a entidade responsável pelo envio da MSC - Matriz de Saldos
Contábeis tenha um controle e histórico dos arquivos que foram importados com
informações relacionadas a MSC - Matriz de Saldos Contábeis de outras
entidades. O histórico deve conter no mínimo as seguintes informações: Período
de Importação, Data de Importação, Usuário Responsável e Entidade.



Impedir que a importação de arquivos de outras entidades no formato XBRL Extensible Business Reporting Language e CSV - Comma-separated values sejam
armazenados fora do padrão estrutural definido pelo SICONFI - Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro para a geração da
MSC - Matriz de Saldos Contábeis. Para este processo é necessário que seja
demonstrado um relatório com as inconsistências encontradas no arquivo a ser
importado.



Dispor de uma consulta que demonstre as movimentações que foram realizadas
referentes a Matriz de Saldos Contábeis, demonstrando também as informações
que foram importadas de outras entidades, trazendo visões consolidadas e
agrupadas destes registros. Estas informações devem ser apresentadas no formato
em que são exigidas na Matriz de Saldos Contábeis. Também deverá dispor de
filtros para conferências das informações, tais como: Entidade, Período, Valor,
Nível Contábil da MSC e as Informações Complementares da Matriz de Saldos

Contábeis.


Dispor de um relatório que demonstre as movimentações que foram realizadas
referentes a Matriz de Saldos Contábeis, demonstrando também as informações
que foram importadas de outras entidades, trazendo visões consolidadas e
agrupadas destes registros. Estas informações devem ser apresentadas no formato
em que são exigidas na Matriz de Saldos Contábeis. Também deverá dispor de
filtros para conferências das informações, tais como: Entidade, Período, Valor,
Nível Contábil da MSC e as Informações Complementares da Matriz de Saldos
Contábeis.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
naturezas de receita utilizados na gestão do Consórcio com as naturezas de
receita definidas pelo Ministério da Saúde para o SIOPS - Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Este mecanismo deve ter um processo de
atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também
deverá prover mecanismo onde a entidade possa personalizar os relacionamentos
de natureza de receita utilizados na gestão do Consórcio. Além disso, é necessário
que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os
que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela
própria entidade.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
naturezas da despesa utilizados na gestão do Consórcio com as naturezas da
despesa definidas pelo Ministério da Saúde para o SIOPS - Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Este mecanismo deve ter um
processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema.
Também deverá prover mecanismo onde a entidade possa personalizar os
relacionamentos de natureza da despesa utilizados na gestão do Consórcio. Além
disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a
demonstrar quais são os que foram sugeridos pelo sistema e os que foram
alterados ou incluídos pela própria entidade.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
fonte de recursos e código de aplicação/detalhamento da fonte (quando existir)
utilizados na gestão do Consórcio com as fontes de recursos definidas pelo
Ministério da Saúde para o SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Saúde.



Permitir que a entidade responsável pelo envio do SIOPS - Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde possa enviar todas as

informações relacionadas as seguintes pastas: Previsão e Execução das Receitas,
Previsão e Execução das Despesas, Despesa Custeada Restos a Pagar Cancelados,
Despesa Custeada Limite Não Cumprido e Despesa por Fonte e Restos. Tais
informações são exigidas no sistema do Ministério da Saúde (SIOPS) e devem ser
enviadas através de arquivos de terceiros sem a necessidade de digitação destas
informações.


Dispor de um relatório de conferência para verificar as informações que foram
geradas ao SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
referente as seguintes pastas: Previsão e Execução das Receitas, Previsão e
Execução das Despesas, Despesa Custeada Restos a Pagar Cancelados, Despesa
Custeada Limite Não Cumprido e Despesa por Fonte e Restos.



Dispor do relatório de Liberação de Recursos conforme Lei 9.452/1997. Permitir
que o relatório seja impresso considerando as transferências da União, Estados e
Ambos, também deve dispor de um filtro de data inicial e final que considere as
informações por um intervalo de dias.



Dispor de relatório para apuração do PASEP. Permitir que a entidade possa
selecionar as receitas que compõe a base de cálculo. Deverá ser possível informar
o percentual de contribuição do PASEP. Permitir que a entidade tenha
flexibilidade para definir até qual o nível da natureza da receita deverá ser
impresso no relatório.



Dispor do relatório de Arrecadação Municipal conforme regras definidas no
artigo 29-A da Constituição Federal. Permitir que o relatório seja impresso por
intervalo de meses e que tenha a opção para considerar as Receitas de
Contribuições. Também deve permitir que a entidade altere o número
populacional do Consórcio a qualquer momento.



Dispor do relatório Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as
categorias econômicas de acordo com as regras definidas na Lei 4.320/64, de 17 de
março de 1964. O relatório deve ser impresso por período, permitindo que seja
informado um intervalo de meses. Permitir que o relatório seja impresso
considerando os valores do orçamento inicial e o valor do orçamento atualizado.



Dispor do relatório Anexo 13 - Balanço Financeiro de acordo com as regras
definidas

no

DCASP

-

Demonstrativos

Contábeis

Aplicados

ao

Setor

Público. Permitir que o relatório seja listado por Destinação de Recursos, Função
de Governo e Natureza da Despesa. O relatório deve ser impresso por período,
permitindo que seja informado um intervalo de dias. Permitir que os valores
apresentados na coluna do exercício anterior sejam apresentados considerando as

informações do exercício, considerando as informações apenas do período
selecionado e que também tenha opção de não listar as informações. Permitir que
a entidade possa desconsiderar do relatório as contas sem saldo.


Dispor do relatório Anexo 14 - Balanço Patrimonial de acordo com as regras
definidas no DCASP - Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público. O
relatório deve ser impresso por período permitindo que seja informado um
intervalo de dias. Permitir que os valores da coluna do exercício anterior sejam
apresentados considerando as informações do exercício, considerando as
informações apenas do período selecionado e que também tenha opção de não
listar as informações. O relatório deve dispor de uma opção que considere as
movimentações dos níveis INTRA OFSS. Permitir que os valores do nível ativo e
passivo sejam detalhados de acordo com o saldo do atributo do superávit
financeiro dos níveis contábeis. Permitir que a entidade tenha flexibilidade para
definir até qual o nível do plano de contas deverá ser impresso no relatório.
Permitir que a entidade possa desconsiderar do relatório as contas sem saldo.



Dispor do relatório Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais de
acordo com as regras definidas no DCASP - Demonstrativos Contábeis Aplicados
ao Setor Público. O relatório deve ser impresso por período permitindo que seja
informado um intervalo de dias. Permitir que os valores da coluna do exercício
anterior sejam apresentados considerando as informações do exercício,
considerando as informações apenas do período selecionado e que também tenha
opção de não listar as informações. O relatório deve dispor de uma opção que
considere as movimentações dos níveis INTRA OFSS. Permitir que a entidade
tenha flexibilidade para definir até qual o nível do plano de contas deverá ser
impresso no relatório. Dispor de uma opção para listar o quadro de Variações
Patrimoniais Qualitativas e que neste mesmo quadro seja possível considerar os
Ganhos/Perdas com Alienação de Ativos. Permitir que a entidade possa
desconsiderar do relatório as contas sem saldo.



Dispor do relatório Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada de acordo
com as regras definidas no DCASP - Demonstrativos Contábeis Aplicados ao
Setor Público. O relatório deve ser impresso por período permitindo que seja
informado um intervalo de dias. O relatório deve dispor de uma opção que
considere as movimentações dos níveis INTRA OFSS. Permitir que a entidade
tenha flexibilidade para definir até qual o nível do plano de contas deverá ser
impresso no relatório. Permitir que a entidade possa desconsiderar do relatório as
contas sem saldo.



Dispor do relatório Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante de acordo
com as regras definidas no DCASP - Demonstrativos Contábeis Aplicados ao
Setor Público. O relatório deve ser impresso por período permitindo que seja
informado um intervalo de dias. O relatório deve dispor de uma opção que
considere as movimentações dos níveis INTRA OFSS. Permitir que a entidade
tenha flexibilidade para definir até qual o nível do plano de contas deverá ser
impresso no relatório. Permitir que a entidade possa desconsiderar do relatório as
contas sem saldo. Dispor de uma opção para listar somente os movimentos com
atributo do superávit financeiro. Dispor de uma opção para listar os valores de
Restos a Pagar não Processados.



Dispor do relatório Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e de acordo
com as regras definidas no DCASP - Demonstrativos Contábeis Aplicados ao
Setor Público. O relatório deve ser impresso por período permitindo que seja
informado um intervalo de dias. O relatório deve dispor de uma opção que
considere as movimentações dos níveis INTRA OFSS. Permitir que a entidade
desconsidere no relatório as contas sem saldo. Permitir que as Receitas e Despesas
intra-orçamentárias sejam consideradas no relatório. A entidade deverá ter
autonomia de selecionar quais os quadros deverão ser impressos, levando em
consideração os seguintes quadros do relatório: 1FC – Receitas Derivadas e
Originárias, 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas, 3FC – Desembolso de
Pessoal e Demais Despesas por Função e 4FC – Juros e Encargos da Dívida.



Dispor do relatório Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido de acordo com as regras definidas no DCASP - Demonstrativos
Contábeis Aplicados ao Setor Público. O relatório deve ser impresso por período
permitindo que seja informado um intervalo de dias. O relatório deve dispor de
uma opção que considere as movimentações dos níveis INTRA OFSS.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
naturezas de receita utilizados na gestão do Consórcio com as naturezas de
receita definidas pelo Ministério da Saúde para o SIOPE - Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação. Este mecanismo deve ter um processo
de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também
deverá prover mecanismo onde a entidade possa personalizar os relacionamentos
de natureza de receita utilizados na gestão do Consórcio. Além disso, é necessário
que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os
que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela
própria entidade.



Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros de
naturezas da despesa utilizados na gestão do Consórcio com as naturezas da
despesa definidas pelo Ministério da Saúde para o SIOPE - Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Este mecanismo deve ter
um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo
sistema. Também deverá prover mecanismo onde a entidade possa personalizar
os relacionamentos de natureza da despesa utilizados na gestão do Consórcio.
Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a
demonstrar quais são os que foram sugeridos pelo sistema e os que foram
alterados ou incluídos pela própria entidade.



Permitir que a entidade responsável pelo envio do SIOPS - Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde possa enviar todas as
informações relacionadas as seguintes pastas: Previsão e Execução das Receitas,
Previsão e Execução das Despesas, Despesa Custeada Restos a Pagar Cancelados,
Despesa Custeada Limite Não Cumprido e Despesa por Fonte e Restos. Tais
informações são exigidas no sistema do Ministério da Saúde (SIOPS) e devem ser
enviadas através de arquivos de terceiros sem a necessidade de digitação destas
informações.



Dispor de um cadastro de Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP)
permitindo que a entidade possa definir a conta contábil a débito e a crédito que
será utilizada no processo de contabilização. Este cadastro deve possuir um
controle por vigência de modo que o mesmo possa ser desativado a partir de uma
determinada data. Dispor de um campo para informar a descrição do cadastro e
outro campo para informar uma identificação do cadastro.



Dispor de um cadastro de Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP)
permitindo que a entidade possa inserir os Lançamentos Contábeis Padronizados
(LCP) que serão utilizados no processo de contabilização. Este cadastro deve
possuir um controle por vigência de modo que o mesmo possa ser desativado a
partir de uma determinada data. Dispor de um campo para informar a descrição
do cadastro e outro campo para informar uma identificação do cadastro.



Dispor de uma rotina que atualize de forma automática os cadastros de
Natureza da Receita, Natureza de Despesa, Plano de Contas, Função e Sub
função, ficando a critério do usuário o momento da atualização dos mesmos.
Estes cadastros devem ser atualizados com as mesmas informações definidas
pelos órgãos de fiscalização estaduais e federais. Dispor de um histórico
demonstrando todas as atualizações realizadas no exercício contendo no mínimo

as seguintes informações: Descrição da Atualização, Data da Atualização e
Usuário Responsável.


O sistema deverá escriturar em tempo real todos os atos e fatos administrativos
que afetam ou que podem afetar a gestão fiscal, orçamentária, patrimonial,
econômica e financeira, conforme exigência da LC 101/2000 em seu art. 48, inciso
III, e o Decreto Federal 7.185/2010, atualizados; garantindo que todos os atos e
fatos movimentem todas as contas contábeis de acordo com o ato e fato realizado
através das diversas funcionalidades do sistema, atendendo assim ao padrão
mínimo de qualidade da informação contábil.



Permitir o registro contábil de forma individualizada por fato contábil e por ato
que possam afetar a gestão fiscal, orçamentária, patrimonial, econômica e
financeira, conforme artigo 8º da Portaria da STN 548/2010, atualizada, que trata
sobre padrão mínimo de qualidade de sistema.



Dispor de rotinas para a realização de correções ou anulações por meio de
novos registros, assegurando a inalterabilidade das informações originais
incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico de
todos os atos.



O sistema deverá dispor de um controle que impeça que as contas contábeis
sintéticas (contas que não estão no último nível) sejam utilizadas no processo de
escrituração contábil. Também deverá impedir a escrituração contábil envolvendo
contas contábeis cuja a natureza da informação sejam diferentes.



Dispor de uma consulta que demonstre todas as contabilizações realizadas pela
entidade permitindo que as informações sejam filtradas por Unidade Gestora e
por um Grupo de Unidades Gestoras. Nesta consulta é necessário que as
seguintes informações sejam exibidas na tela: Número da Entidade ou Unidade
Gestora, Identificação se é um movimento de Estorno, Data do Movimento, Tipo
de Lançamento (Débito ou Crédito), Código da Conta a Débito, Código da Conta
a Crédito, Valor da Operação, Fato Contábil que originou o processo, Regra de
Contabilização utilizada na escrituração, Conjunto de Lançamento Contábil
utilizado na escrituração, Lançamento Contábil Padronizado utilizado na
escrituração, Histórico do Processo, Identificador do Superávit Financeiro e a
Data da Operação/Computador que foi realizado o processo. Cada usuário deverá
ter autonomia de modificar a ordem de exibição e ocultar as colunas a qualquer
momento sem alterar a consulta dos demais usuários. Esta consulta deve ser
passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem
de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório

sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser
demonstrada por período permitindo que seja informado um intervalo de dias. A
consulta deve dispor dos seguintes filtros de pesquisa: Entidade ou Unidade
Gestora, Conta Contábil, Tipo de Atributo do Superávit Financeiro, Valor (sendo
possível consultar um intervalo de valores), Tipo de Lançamento (Débito ou
Crédito),

Conjunto

de

Lançamento

Padronizado,

Lançamento

Contábil

Padronizado e Regra de Contabilização. A consulta deverá ter um quadro com
totalizadores demonstrando o Saldo Inicial, Total de Débito, Total de Crédito e
Saldo Final. Também deverá apresentar os mesmos totalizadores de acordo com o
tipo de atributo do superávit financeiro, sendo ele Financeiro e Patrimonial.
Demonstrar a informação da quantidade de lançamentos contábeis que foram
apresentados na consulta. O usuário deverá ter autonomia de ordenar de forma
crescente ou decrescente as colunas tendo a opção de ordenar mais de uma
coluna.


Dispor de um cadastro do Plano de Contas com os atributos definidos pelo
PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, dispondo no mínimo das
seguintes características: Título, Função, Legislação, Natureza da Informação,
Subsistema da Natureza da Informação, Funcionamento, Natureza do Saldo,
Encerramento, Indicador do Superávit Financeiro, Variação da Natureza do
Saldo, Frequência das Movimentações, Tipo de Movimentação e Conta Redutora.
Dispor de uma identificação para diferenciar as contas contábeis que foram
criadas pela entidade e as que foram definidas pelo órgão fiscalizados estadual ou
federal. Dispor de um controle que impeça o cadastramento de contas contábeis
em níveis definidos pelo órgão estadual ou federal, mantendo a integridade da
estrutura hierárquica do plano de contas.



Permitir que o sistema acesse vários exercícios financeiros de uma mesma
entidade

de

forma

simultânea,

possibilitando

assim

a

execução

de

movimentações, consultas ou relatórios.


Permitir que a troca de exercício e entidades possa ser realizada a partir do
próprio sistema, sem que para isso seja necessário encerrar e reabrir o mesmo.



Dispor de relatórios de Execução Orçamentária de acordo com o artigo 2º,
inciso XII da Instrução Normativa 28, de 05 de maio de 1999 do Tribunal de
Contas da União. O relatório deve ser impresso por período, permitindo que seja
informado um intervalo de meses. Permitir que a entidade possa selecionar uma
ou mais entidades para a impressão do relatório. Permitir que a entidade possa
selecionar a opção a ser listada no relatório, sendo ela: Órgão, Unidade

Orçamentária, Função, Sub função, Programa, Fonte de Recursos e Grupo de
Despesa. A entidade deverá ter a opção se escolher se deseja considerar o valor
Liquidado ou o valor pago para a execução da despesa.


Dispor de relatório que contenha o Balanço Orçamentário de acordo com o
artigo 2º, inciso XIV da Instrução Normativa 28, de 05 de maio de 1999 do
Tribunal de Contas da União. Permitir que a entidade possa selecionar uma ou
mais entidades para a impressão do relatório. A entidade deverá ter a opção se
escolher se deseja considerar o valor Empenhado, Liquidado ou Pago na
composição do relatório



Dispor de relatório que contenha os Tributos e Contribuições Arrecadados de
acordo com o artigo 2º, inciso I da Instrução Normativa 28, de 05 de maio de 1999
do Tribunal de Contas da União.



Dispor de relatório que contenha o Orçamento Anual de acordo com o artigo 2º,
inciso X da Instrução Normativa 28, de 05 de maio de 1999 do Tribunal de Contas
da União. Permitir que a entidade possa listas as despesas fixadas através das
seguintes opções: Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Sub função, Programa,
Fonte de Recursos e Grupo de Despesa.



Dispor de relatório que contenha o Demonstrativo das Receitas de Despesas do
Consórcio de acordo com o artigo 2º, inciso XVI da Instrução Normativa 28, de 05
de maio de 1999 do Tribunal de Contas da União. A entidade deverá ter a opção
se escolher se deseja considerar o valor Empenhado, Liquidado ou Pago na
composição do relatório.



Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos
que envolvem a despesa orçamentária. São eles: Orçamento Inicial, Alterações
Orçamentárias

(Suplementações

e

Reduções),

Correção

do

Orçamento,

Orçamento Atualizado, Empenhado (Bruno e Líquido), Liquidado (Bruno e
Líquido), Em Liquidação, Retido, Pago (Bruno e Líquido), Saldo a Liquidar, Saldo
a Pagar, Saldo Reservado, Saldo Bloqueado e Saldo Disponível. Permitir que a
entidade possa realizar filtros nesta consulta, através das seguintes informações:
Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Sub função, Programa, Ação, Natureza da
Despesa, Modalidade de Empenho, Fonte Recursos, Credor, Número do
Fundamento Legal, Código da Ementa do Fundamento Legal e código da
Despesa. Permitir que as informações sejam filtradas por Unidade Gestora e por
um Grupo de Unidades Gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e
cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá
selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição

de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período,
permitindo que seja informado um intervalo de dias.


Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos
que envolvem a receita orçamentária. São eles: Previsão Inicia, Previsão das
Deduções, Previsão Inicial Líquida (Receita - Deduções), Reestimativa da Receita,
Reestimativa das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta,
Estorno da Arrecadação, Dedução da Receita, Arrecadação Líquida e Saldo a
Arrecadar. Permitir que a entidade possa aplicar filtros através das seguintes
informações: Código da Receita, Natureza da Receita, Fonte de Recursos, Número
do Fundamento Legal e Código da Ementa do Fundamento Legal. Permitir que as
informações sejam filtradas por Unidade Gestora e por um Grupo de Unidades
Gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter
autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas
devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais
usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja
informado um intervalo de dias.



Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que
envolvem a despesa orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar no mínimo as
seguintes informações: Número do Lançamento, Data de Movimento, Histórico
da Movimentação, Número do Empenho (quando o movimento estiver vinculado
a um empenho) e o Valor. Permitir que as informações sejam filtradas por
Unidade Gestora e por um Grupo de Unidades Gestoras, também deverá ter a
opção de filtrar a Despesa utilizada no processo. A consulta deve ser
demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias.



Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que
envolvem a receita orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar no mínimo as
seguintes informações: Número do Lançamento, Data de Movimento, Histórico
da Movimentação e o Valor. Permitir que as informações sejam filtradas por
Unidade Gestora e por um Grupo de Unidades Gestoras, também deverá ter a
opção de filtrar a Receita utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada
por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. A entidade
deverá ter a opção de desconsiderar as seguintes informações da consulta:
Movimento de Arrecadação, Movimento de Estorno de Arrecadação, Movimento
de Dedução e Movimento de Estorno de Dedução da Receita. Demonstrar nesta
consulta um resumo com as seguintes informações: Previsão Inicial da Receita,
Previsão Inicial da Dedução, Previsão Inicial da Receita Líquida, Reestimativa da

Receita, Previsão Atualizada da Receita, Arrecadação da Receita (Bruta), Dedução
da Receita e Arrecadação da Receita Líquida (Arrecadação - Dedução).
Lei de Responsabilidade Fiscal


Dispor do relatório Anexo 1 - Balanço Orçamentário referente aos Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de
acordo com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos
Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Permitir
que o relatório seja impresso considerando as informações de uma única Unidade
Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras
cadastradas para o Consórcio. Dispor de um filtro de data inicial e final que
considere as informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por
Função e Sub função referente aos Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura
e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de
vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Permitir que o relatório seja
impresso considerando as informações de uma única Unidade Gestora, de um
grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas para
o Consórcio. Dispor de um filtro de data inicial e final que considere as
informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
referente aos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da LRF - Lei de
Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura e regras definidas no MDF Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Permitir que o relatório seja impresso considerando as
informações de uma única Unidade Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras
ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas para o Consórcio.



Dispor do relatório Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas
Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social referente aos Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de
acordo com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos
Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Permitir
que o relatório seja impresso considerando as informações de uma única Unidade
Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras
cadastradas para o Consórcio. Dispor de um filtro de data inicial e final que
considere as informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e
Nominal referente aos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da LRF Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura e regras definidas no
MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Permitir que o relatório seja impresso considerando as
informações de uma única Unidade Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras
ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas para o Consórcio. Dispor de um
filtro de data inicial e final que considere as informações por um intervalo de
meses.



Dispor do relatório Anexo 7 - Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e
Órgão referente aos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da LRF Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura e regras definidas no
MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Permitir que o relatório seja impresso considerando as
informações de uma única Unidade Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras
ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas para o Consórcio. Dispor de um
filtro de data inicial e final que considere as informações por um intervalo de
meses.



Dispor do relatório Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino referente aos Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a
estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o
ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Permitir que o relatório
seja impresso considerando as informações de uma única Unidade Gestora, de
um grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas
para o Consórcio. Dispor de um filtro de data inicial e final que considere as
informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 9 - Demonstrativo das Operações de Crédito e
Despesa

de

Capital

referente

aos

Relatórios

Resumidos

da

Execução

Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura
e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de
vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Permitir que o relatório seja
impresso considerando as informações de uma única Unidade Gestora, de um
grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas para
o Consórcio.


Dispor do relatório Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime

Próprio de Previdência dos Servidores referente aos Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a
estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o
ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.


Dispor do relatório Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de
Ativos e Aplicação dos Recursos referente aos Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura
e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de
vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.



Dispor do relatório Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Ações em Serviços Públicos de Saúde referente aos Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a
estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o
ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Permitir que o relatório
seja impresso considerando as informações de uma única Unidade Gestora, de
um grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas
para o Consórcio. Dispor de um filtro de data inicial e final que considere as
informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
referente aos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da LRF - Lei de
Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura e regras definidas no MDF Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal.



Dispor do relatório Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado dos Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária referente aos Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo com a
estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais para o
ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispor de um filtro de
data inicial e final que considere as informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal referente
aos Relatórios de Gestão Fiscal da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo
com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais
para o ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório
deverá ter a opção de impressão através do Poder Executivo, Legislativo e
Consolidado. Permitir que o relatório seja impresso considerando as informações
de uma única Unidade Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras ou de todas

as Unidades Gestoras cadastradas para o Consórcio.


Dispor do relatório Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada referente
aos Relatórios de Gestão Fiscal da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de acordo
com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais
para o ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Permitir que o
relatório seja impresso considerando as informações de uma única Unidade
Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras
cadastradas para o Consórcio Dispor de um filtro de data inicial e final que
considere as informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
de Valores referente aos Relatórios de Gestão Fiscal da LRF - Lei de
Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura e regras definidas no MDF Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Dispor de um filtro de data inicial e final que considere
as informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
referente aos Relatórios de Gestão Fiscal da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal
de acordo com a estrutura e regras definidas no MDF - Manual de
Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de Responsabilidade
Fiscal. Permitir que o relatório seja impresso considerando as informações de uma
única Unidade Gestora, de um grupo de Unidades Gestoras ou de todas as
Unidades Gestoras cadastradas para o Consórcio. Dispor de um filtro de data
inicial e final que considere as informações por um intervalo de meses.



Dispor do relatório Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
Restos a Pagar referente aos Relatórios de Gestão Fiscal da LRF - Lei de
Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura e regras definidas no MDF Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal. O relatório deverá ter a opção de impressão através do
Poder Executivo, Legislativo e Consolidado. Permitir que o relatório seja
impresso considerando as informações de uma única Unidade Gestora, de um
grupo de Unidades Gestoras ou de todas as Unidades Gestoras cadastradas para
o Consórcio.



Dispor do relatório Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de
Gestão Fiscal referente aos Relatórios de Gestão Fiscal da LRF - Lei de
Responsabilidade Fiscal de acordo com a estrutura e regras definidas no MDF Manual de Demonstrativos Fiscais para o ano de vigência da LRF – Lei de

Responsabilidade Fiscal. O relatório deverá ter a opção de impressão através do
Poder Executivo, Legislativo e Consolidado. Dispor de um filtro de data inicial e
final que considere as informações por um intervalo de meses.
Patrimônio Público


Deverá disponibilizar, conforme preconiza a MCASP atualizado, identificação
das Classificações Patrimoniais dos bens junto às suas respectivas contas
contábeis do Ativo Imobilizado. Nessa identificação deve necessariamente
relacionar as Contas Contábeis que representam o Ativo Imobilizado e a de
Depreciação Acumulada, para cada Classificação de Bens Patrimoniais.



Deverá disponibilizar, conforme preconiza a MCASP atualizado, para cada
Conta Contábil que representa uma Classificação de Bens Patrimoniais, a vida útil
(em anos) e o valor residual esperado ao término da vida útil do bem (em % percentual).



Disponibilizar a identificação das Comissão de trabalho para o setor de
Patrimônio, dispondo de no mínimo a identificação das Comissões de Avaliação,
Levantamento/Inventário e de Recebimento de Bens. Deverá ainda identifica,
para cada comissão, a data de criação, de extinção e a respectiva identificação dos
membros do grupo.



Deverá disponibilizar um cadastro para identificar os Responsáveis por
Localizações, por Bens, de modo que essa identificação permita informar,
minimamente, o nome do Responsável, o CPF, a Forma de Ingresso e Tipo de
Relação do responsável com a entidade. Como formas de ingresso, minimamente,
devem existir as opções: Admissão em Emprego Público, Eleição, Nomeação de
Cargo Efetivo, Nomeação de Cargo Comissionado. Já como Tipo de Relação é
necessário, minimante: Cargo Efetivo, Cargo Comissionado, Cargo Eletivo,
Estagiário, Prestador de Serviços.



Deverá disponibilizar cadastro para os bens, sendo opções distintas para bens
patrimoniais,

alugados

e

em

comodato.

Nos

bens

patrimoniais,

deve

minimamente dispor de informações da Placa Patrimonial, Descrição, Número
Certidão de Registro, Localização, Situação, Classificação Patrimonial, Estado de
Conservação, Comissão de Recebimento responsável pelo ato, Data do Ingresso,
Tipo do Ingresso, Valor do Ingresso e Valor Complementar, Se é um item que é
necessário Ativar na contabilidade, se possuirá Depreciação, o método da
depreciação (minimamente tendo as opções de quotas constantes e unidades
produzidas), expectativa de vida útil, valor residual, quando inicia a depreciação

do bem, dados do tombamento, matrícula, qual processo licitatório e empenho
originou o bem (no caso de aquisição). Deverá ainda listar o Termo de
Responsabilidade, a critério do usuário, seja ele individual ou coletivo dos bens.


Deverá disponibilizar rotina que permita a alteração da classificação
patrimonial do item, de modo que possa ser feito individualmente ou por um lote
de itens num mesmo instante. Para tal, deve disponibilizar meios de localizar os
itens que são objetivo da alteração da classificação patrimonial, e disponibilizar
uma descrição para esse fato que seja aplicada de uma só vez a todos os itens que
estão recebendo a nova classificação patrimonial.



Disponibilizar mecanismo que permita a transferência física, de locais, dos
itens. Esse mecanismo deve permitir a realização de transferência individual de
item, parcial ou global (completa), onde neste último todos os itens de um local
devem ser alocados em novo local físico. No caso de transferência parcial e global,
deve disponibilizar meios de localizar os itens de origem, pela localização dos
mesmos e também devendo selecionar mais de um item da mesma localização
(quando parcial). Deverá ainda acrescentar uma descrição para o fato, aplicando a
mesma ao histórico de todos os itens transferidos.



Deverá

disponibilizar

mecanismo

que

permita

adicionar

valores

complementares, como custos subsequentes, aos itens já existentes. Na inserção
desses valores complementares, deverá informar o tipo de ingresso desse valor, o
fornecedor, o valor, a descrição, o processo licitatório, o empenho, devendo
permitir a inserção de vários empenhos para um único valor complementar.


Deverá gerir os itens patrimoniais, comodatos e alugados dispondo de
mecanismos para a cedência e devolução em comodato, registro e devolução de
locação de item, identificação de seguro dos itens (contendo informações de
seguradora, apólice, vigência, tipo do seguro), a periodicidade e o tipo de
manutenção preventiva e corretiva (incluindo a garantia da manutenção
realizada).



Deverá disponibilizar de gestão para itens que necessitam de conferência após o
recebimento. Deverá identificar, ao ingressar o item, que o mesmo necessita ser
conferido. Deverá disponibilizar meios de encontrar todos os itens que precisam
de conferência, dispondo de um mecanismo que seja possível encontrar esses
itens por empenho, fornecedor, classificação, nota fiscal e local físico, inserindo a
identificação da conferência e também o responsável pelo fato.



Deverá ofertar mecanismo para a realização do inventário patrimonial. Deverá
identificar o tipo do inventário, a data de abertura e fechamento/finalização do

mesmo, a comissão de inventário responsável, o registro de conformidade do
mesmo. Deverá ter meios de localizar os itens que comporão inventário, sendo
possível encontra-los por: Classificação, Descrição, Estado de Conservação,
Localização, Situação. Na realização do inventário, deve ofertar ainda na mesma
funcionalidade, a atualização das informações da Localização do bem, Situação,
Estado de Conservação, acrescentar histórico para cada item, bem como a
realização da Baixa do mesmo. Enquanto durar o inventário, os bens nele
relacionados não poderão receber outras operações. Deverá ter suporta a
utilização de coletadores de dados, de modo a realizar a exportação e importação
de conteúdos para esses equipamentos. Deverá oferecer recurso técnico que
permita configurar os arquivos que são exportados e importados pelo coletor de
dados, de modo ter flexibilidade para atender simultaneamente mais de um
modelo de coletor e possa ser realizada pelo usuário.


Deverá oferecer mecanismo faça a gestão da depreciação dos bens. Nele deve
ser possível identificar a que mês se refere a depreciação, a data de realização. A
depreciação deve ser realizada automaticamente para todos os bens, com a
possibilidade de informar determinados bens de uma natureza, classificação,
conta contábil ou localização, possibilitando a inserção das unidades produzidas
para os bens que possuem esse método de depreciação. Deve exibir, num mesmo
campo de visão, as informações de todas as Contas Contábeis que receberão as
depreciações, e em cada uma delas os itens que estão sendo depreciados. Deverá
ainda exibir, para cada item que está sendo depreciado, as informações: Vida útil,
produção (quando for o método), Valor Bruto Contábil, Valor Residual, Valor
Depreciável, Depreciação já Acumulada, A Depreciação apurada no fato, e o
Valor Líquido Contábil. Deverá também dispor de quadros totalizados
demonstrando os mesmos valores por Conta Contábil, antes e após a Depreciação
que está sendo realizada.



Disponibilizar mecanismo para realizar a Avaliação Patrimonial, tanto a
Reavaliação quando a Redução do Ativo ao Valor Recuperável. Deverá permitir a
realização da avaliação de forma individual, dispondo de meios para atualização
das informações: unidades produzidas, situação, método de depreciação, vida
útil, valor residual. Deverá, quando realizada avaliação para um item depreciável,
calcular a depreciação parcial até o momento da realização da avaliação
patrimonial, permitindo que o novo ciclo do bem, após a avaliação, tenha um
novo ciclo para a depreciação. Deve ainda exibir o Valor Bruto Contábil, Valor
Residual, Depreciação Acumulada, Depreciação Apurada no fato (na avaliação), e

o Valor Líquido Contábil.


Deverá disponibilizar de mecanismos para realizar a Baixa dos itens, podendo
ser individualmente ou de forma global/em lote. Deverá identificar o tipo da
baixa que está sendo realizada, o motivo, e nos casos de baixa global, aplicar o
histórico para todos itens que estão sendo baixados. É necessário identificar o
fundamento legal que está amparando tal fato.



Deverá dispor de mecanismo para a realização da transferência de itens entre
entidades distintas (unidades gestoras). Para tal, deve identificar se a
transferência se refere a doação ou apenas transferência temporária, o
fundamento legal que ampara tal fato, a identificação da origem e destino dos
bens (identificando a unidade gestora e local de destino). Deverá ainda exibir um
quadro com todos os itens que estão sendo transferidos, bem como todos os seus
valores (contábil, depreciável, residual, líquido contábil).



Deverá integrar-se ao sistema de contabilidade de modo que todas as operações
que necessitam de contabilização tenham o seu registro, no exato momento em
que o fato está sendo realizado. Assim, as operações de Ingresso, Depreciação,
Avaliação, Alteração da Classificação Contábil do Bem e Baixa devem contar com
esse mecanismo de contabilização. As contabilizações decorrentes desses fatos
devem ser flexíveis, configuráveis pelo usuário, de modo que atenda a todas as
particularidades de contas contábeis existentes no PCASP. Deverá ainda, ter
mecanismo que permita a realização dos estornos dessas operações citadas
anteriormente, de modo que também ocorra a contabilização no sistema de
contabilidade no exato momento em que ocorre o estorno no sistema de gestão
patrimonial.



Deverá emitir relatório com visão contábil das operações realizadas e que
possuem essa característica de interferir no valor dos bens. Esse relatório deve
demonstrar, por Conta Contábil, por Classificação Patrimonial e por Localização,
os valores de Saldo Anterior, Total de Ingressos, Avaliação, Depreciação, Baixa e
Saldo Atualizado.



Deverá disponibilizar também informações gerenciais e contábeis dos bens,
onde se evidencie numa única tela, as informações de saldo anterior, débitos,
créditos, saldo atual, valor depreciável, depreciação acumulada e valor líquido
contábil, sendo estas informações exibidas por conta contábil e por item/bem
patrimonial. Deverá ainda exibir, nas mesmas telas, as operações de cada item
que resultaram nos totalizadores acima citados, contendo a data da operação, a
descrição, o valor da operação e o reflexo dessa operação para a contabilidade.



Deverá disponibilizar relatório onde conste todo o histórico das alterações
realizadas ao longo da vida útil do item, demonstrando minimamente as
informações de alterações de placa, situação, estado de conservação, responsável.
Também deverá demonstrar em relatório todas as movimentações ocorridas com
o bem e que tiveram impacto em seus valores, como depreciação, avaliação, baixa.

Licitações e Contratos


Deverá ofertar cadastro de feriados e realizar o cálculo das datas referentes ao
prazo de abertura da fase de julgamento dos processos de forma automática,
considerando os feriados cadastrados.



Deverá ter o cadastro de fornecedores impedidos de contratar, identificando o
tipo e o prazo de inidoneidade, impedindo que a administração pública
adjudique em favor do fornecedor inidôneo.



Deverá ser possível agrupar e identificar os processos realizados com a mesma
finalidade (objeto padrão)



Deverá haver mecanismo de alerta que informa automaticamente o usuário
quais serão os processos que iniciarão a fase de abertura e julgamento do processo
em determinado número de dias. A configuração do número de dias para o alerta
deverá ser variável e configurável por usuário, como também, a opção de alertálo sempre que acessar o sistema.



Deverá haver mecanismo de alerta que informa automaticamente o usuário
quais serão os contratos que expirarão em determinado número de dias. A
configuração do número de dias para o alerta deverá ser variável e configurável
por usuário, como também, a opção de alertá-lo sempre que acessar o sistema.



Deverá ser possível cadastrar as comissões de Licitação; permanente, especial,
leiloeiro, servidor designado, pregoeiro, leiloeiro oficial, leiloeiro administrativo e
comissão de certificado de registro cadastral.



Deverá registrar e gerir processos de Registro de Preço que utilizem Maior
Desconto sobre tabela, permitindo manutenção com a inserção de novos itens na
tabela e a alteração dos referidos preços da tabela de preços após a fase de
homologação. A manutenção das tabelas de preços deverá preservar o histórico
das alterações, com controle de vigência para cada alteração da tabela de preços.



Deverá ser possível cadastrar fabricantes de itens a serem licitados, e vinculálos com os itens e seus respectivos códigos de barra.



Deverá ser possível pré-estabelecer quais os documentos serão necessários para
a emissão do CRC- Certificado de Registro Cadastral



Deverá ser possível emitir o CRC – Certificado de Registro Cadastral com

modelo previamente formatado e configurado pela entidade licitante.


Deverá ser possível realizar requisição de contratação, identificando que a
mesma se destina a futuro processo licitatório o qual utilizará como critério de
julgamento o menor preço obtido através do maior desconto sobre tabela de
preços.



Deverá ser possível registrar a pesquisa de preços da requisição manualmente,
e também, através da importação de arquivo padronizado referente aos itens da
coleta de preços preenchida pelo próprio fornecedor.



Deverá ser possível realizar a classificação automática dos preços coletados na
requisição, calculando e apresentando qual fornecedor possui a melhor proposta
conforme o critério de julgamento previamente estabelecido.



Deverá ser possível anexar arquivos referentes orçamentos, plantas, laudos,
pareceres e armazená-los dentro do sistema. Dever ser possível relacioná-los a
determinada requisição de contratação, sendo possível registrar o nome do
arquivo, a data do arquivo, o tipo do arquivo e a data de inclusão. A anexação
deverá suportar qualquer extensão de arquivo, e compactá-lo automaticamente
antes de anexá-lo a base de dados.



Deverá ser possível realizar a cópia da requisição de contratação, criando uma
nova requisição a partir de outra já realizada sem a necessidade de redigitar as
informações inerentes aos itens e seus quantitativos.



Deverá ser possível realizar a formalização de uma requisição de contratação
em processo dispensável, ou licitatório. Nesta situação todas as informações da
requisição deverão ser sugestionadas no processo a ser formalizado, permitindo
que o valor de orçamento do item no processo seja pré configurável pelo usuário,
podendo ser pelo menor preço ou pelo preço médio da pesquisa de preço.



Deverá ser possível formalizar uma ou várias requisições em um único
processo, sugestionando as informações da requisição neste novo processo e
permitindo o remanejamento dos itens destas requisições, agrupando os itens por
lote, classificação, despesa ou a critério do usuário.



Ao realizar o processo de dispensas licitatórias fundamentadas pelos incisos I e
II do artigo 24 da lei 8.666/93 o sistema deverá prover automatizamos na geração
dos documentos referentes aos instrumentos contratuais de Solicitação de
Empenho e Autorização de Compras, os gerando automaticamente ao findar o
registro do processo.



Deverá ser possível identificar se o processo licitatório se refere a licitação
exclusiva, conforme preconiza o artigo 48, I da lei 123/06.



Deverá ser possível identificar a fundamentação legal que justifica o processo
dispensável de licitação.



Deverá ser possível visualizar em única tela, sem necessitar navegar para outros
formulários, relatórios ou consultas, todos os instrumentos contratuais
relacionados a um processo em ordem cronológica, sendo eles: solicitação de
empenho, solicitação de empenho complementar, contrato, termo aditivo do
contrato, publicação de contrato, publicação de termo aditivo, autorização de
compras, ordem de execução de serviço, suspensão/cancelamento de contrato.
Deve ser possível configurar os tipos de instrumentos contratuais a serem
exibidos.
A partir desta visualização, deverá ser possível a navegação direta para o
formulário de registro do referido instrumento contratual.



Deverá haver consulta em única tela permita escolher quais dos instrumentos
contratuais deverão ser consultados, podendo optar pelos instrumentos
contratuais dos processos, sendo eles: pedido de empenho, pedido de empenho
complementar, contrato, termo aditivo, publicação de contrato, publicação de
termo aditivo,



Ao realizar uma dispensa de licitação fundamentada pelo inciso XI do artigo 24
da lei 8.666/93, deverá ser possível vincular o contrato que a originou, e neste caso
o sistema deverá sugestionar os itens remanescentes do referido contrato.



Deverá ser possível realizar processos licitatórios os identificando se permitem
a participação de consórcios de empresas



Deverá ser possível registrar os processos de pregão e identificá-lo se o mesmo
será julgado de forma unitária, global ou por lote.



Deverá ser possível registrar os processos de pregão e identificá-lo de acordo
com a Lei Complementar 123/06 se a Licitação será Exclusiva ou não Exclusiva
para as empresas ME ou EPP.



Deverá ser possível registrar os processos de pregão e identificá-lo quanto ao
seu tipo de fornecimento, se integral ou parcelado.



Deverá ser possível registrar a fase de credenciamento dos fornecedores
identificando, nesta fase, o seu porte sendo ME ou EPP, com seus respectivos
representantes legais nos processos da modalidade de pregão



Deverá ser possível realizar o registro dos processos desertos e frustrados, com
sua respectiva justificativa e data do Ato.



Ao realizar os lances do pregão o pregoeiro deverá ter a possibilidade de definir
o percentual ou o valor mínimo de variação entre os lances, a seu critério.



Ao realizar os lances do pregão o pregoeiro deverá ter a possibilidade de definir
o tempo máximo em minutos e segundos entre os lances.



Ao findar a rodada de lances o sistema deverá identificar automaticamente se
houve ou não empate ficto, verificando o porte de cada empresa e o valor dos
lances conforme preconiza a Lei Complementar 123/06



Na sessão Pública do Pregão, ao realizar os lances o sistema deverá apresentar a
diferença percentual entre o lance atual em relação ao último lance e em relação
ao valor da proposta.



Deverá ser possível realizar o registro dos lances, registro de desempate ficto e
da negociação com auxílio do sistema, o qual deverá indicar as próximas etapas,
sugerindo a abertura dos respectivos formulários.



Deverá ser possível consultar todo o histórico do pregão em um único relatório,
o qual deverá demonstrar as fases de credenciamento, classificação da proposta,
histórico dos lances, classificação após os lances, benefícios da Lei Complementar
123/06, registros de negociação, habilitação, Rateio dos itens por lote (quando
houver), classificação final por item e classificação final por fornecedor.



Quando não houver três fornecedores na fase de lances do pregão, deverá ser
possível permitir a participação de fornecedores que não estiverem na margem
dos 10% em relação a proposta, a critério do usuário.



Deverá ser possível registrar o Parecer Técnico e o Parecer Jurídico da Licitação



Deverá ser possível anexar arquivos referentes aos documentos do processo e
armazená-los dentro do sistema. Deverá ser possível relacioná-los a determinado
processo, sendo possível registrar o nome do arquivo, a data do arquivo, o tipo do
arquivo e a data de inclusão. A anexação deverá suportar qualquer extensão de
arquivo, e compactá-lo automaticamente antes de anexá-lo a base de dados.



Deverá ser possível visualizar em única funcionalidade, podendo ser impresso
em relatório todas as principais informações que compõem o processo, sendo
elas: Requisição que originou o processo, data de expedição, data de publicação,
data de abertura, data de homologação, Critério de Julgamento, Descrição do
Objeto, Documentos exigidos na licitação, Despesas Orçamentárias do processo,
itens com seus respectivos quantitativos e cotação, Fornecedores, Solicitação de
Empenho e Autorizações de Compra.



Deverá ser possível consultar o saldo virtual do produto, o qual é composto
pela soma dos produtos em estoque e dos produtos que estão em processos de
compras.



Deverá ser possível consultar o valor praticado pelos vencedores por

produto(s), filtrando por processo, e ou, fornecedor, e ou por período.


Deverá ser possível identificar em única funcionalidade a data de realização de
cada uma das fases do processo, sendo elas: Edital, Solicitação de Reserva de
Recursos, Laudo de Análise Jurídica, Entrega de Edital, Designação de Comissão,
Habilitação, Análise/Parecer Técnico e Jurídico, Adjudicação, Homologação.



Deverá ser exibido em funcionalidade única consulta que demonstre a situação
de um pedido de compra em relação ao seu atendimento, demonstrando as
autorizações de fornecimento relacionadas, o número do empenho, a despesa, a
quantidade, a data da entrega, o fornecedor e a data de pagamento.



Através do módulo de Licitações, deverá ser possível consultar a situação
tributária municipal de um determinado fornecedor.



Deverá ser possível emitir Mala Direta com conteúdo pré-configurado para
todos os fornecedores ou apenas para fornecedores de determinada categoria de
fornecimento, a critério do usuário.



Deverá haver relatório que apresente os fornecedores que estão com contratos
ativos até determinada data, e identificar os que estão com documentos vencidos,
permitindo que estes sejam filtrados por um dos tipos de habilitação:
identificação, jurídica, técnica, fiscal, econômica/financeira ou todas.



Deverá ser possível registrar processos que utilizem o Sistema de Registro de
Preços e definir a cota quantitativa de consumo de cada um dos itens para cada
órgão participante do processo. Deverá haver controle do saldo a ser consumido
por cada órgão e não deverá ser possível ultrapassar a cota prevista para cada
órgão. Deverá ser possível realizar o remanejamento dos itens e suas quantidades
entre os órgãos ao longo do processo.



Permitir que o valor a ser emitido na Ordem Execução de Serviço possa ser
apurado em razão do quantitativo informado pelo usuário, ou diretamente
através do valor, a critério do usuário.



Os editais referentes as obras e serviços de engenharia deverão ter a sua forma
de estimativa de valores apurada em razão da quantidade dos itens em relação ao
seu valor de cotação, ou então, serem informados diretamente a critério do
usuário.



Deverá ser possível manutenir as quantidades dos itens relacionados as
despesas orçamentárias, permitindo alterar o quantitativo entre as despesas a
qualquer momento, até a fase de homologação do processo.



Integrar-se com a execução orçamentária, identificando a despesa orçamentária
que deverá honrar o processo, devendo ofertar o uso de mais de uma despesa no

mesmo processo. Deverá consistir no saldo orçamentário da despesa e do
cronograma de desembolso, não permitindo que o processo tenha a etapa de
Reserva Orçamentária concluída caso não exista saldo suficiente para tal. Deve
gerar a reserva de saldo orçamentária diretamente através do sistema de
licitações. Deverá ainda autorizar a emissão do empenho orçamentário em
momento oportuno, quando findado os trâmites do processo, devendo este
disponibilizar as informações do processo para composição do empenho
orçamentário. Deverá ainda, no momento da emissão do empenho orçamentário
do referido processo, fazer uso do saldo orçamentário antes reservado pelo
trâmite do processo.


Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de
processos similares



Possibilitar que a partir do sistema de licitação seja possível efetuar a anulação
parcial do empenho no sistema de execução orçamentária;



Possibilitar consulta em tela e impressão dos fornecedores de determinados
conjuntos de categorias econômicas ou munícios, para facilitar a seleção daqueles
que poderão se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme rege a Lei
Complementar 123/06, para obter cotações prévia dos processos licitatórios.



Possuir rotina de geração dos arquivos para prestação de contas do e-Sfinge ao
TCE/SC.

Gestão de Pessoal – Folha de Pagamento (E-Social)


Permitir duplicar as informações de uma Entidade, duplicando minimamente
as informações de Cargos, Funcionários, Lotações, Verbas, objetivando a
realização simulada de cálculos e emissão de relatórios.



Permitir a gestão de múltiplas entidades, mantendo a independência de
informações de cada uma delas. Disponibilizar, a critério do usuário, opção para
que as matrículas dos servidores possam ser cadastradas em sequência única,
independente da entidade.



Permitir identificar dentro de uma mesma Lotação (Local de Trabalho), mais de
um Centro de Custo, sendo possível a contabilização e geração de relatórios por
centro de custo.



Permitir identificar o servidor em seu local de trabalho de origem, bem como o
local de trabalho de destino, em caso de movimentação do servidor dentro da
estrutura organizacional da entidade. Deverá disponibilizar histórico de
informações contendo todos os locais de trabalho em que o servidor já foi

alocado. Da mesma forma, deve permitir a emissão de relatórios gerenciais, com
opção de seleção pelo local de origem ou local de destino.


Permitir o cálculo dos valores previdenciários de Fundo de Previdência (RPPS)
da entidade, como valores patronais, valores retidos dos servidores e também
valores patronais suplementares, caso a entidade optar também por esta forma de
complemento. Deverá permitir o cálculo para mais de um Fundo de Previdência,
caso a entidade tiver, bem como a emissão da guia de recolhimento por Fundo de
Previdência.



Permitir o cálculo dos valores previdenciários de Fundo de Previdência (RPPS)
da entidade, como valores patronais, valores retidos dos servidores e também
valores patronais suplementares, caso a entidade optar também por esta forma de
complemento. Deverá permitir o cálculo para mais de um Fundo de Previdência,
caso a entidade tiver, bem como a emissão da guia de recolhimento por Fundo de
Previdência.



Permitir o controle de descontos consignados na folha de pagamento dos
funcionários, de forma que o valor máximo de desconto não ultrapasse a margem
legal de desconto, que deve ser definida pela entidade. Deverá ter opção para que
seja possível descontar todos os valores consignados dentro da margem legal,
priorizar quais descontos deverão ser realizados em ordem de importância, não
permitindo o desconto dos valores que ultrapassem a margem legal.



Manter o controle do quadro de vagas, por cargo e lotação, permitindo ao
administrador definir a forma de restrição quando exceder o limite de vagas
orçadas para o cargo contratado. As formas de restrição devem ser: Bloqueio,
Advertência e Sem Restrição. Deverá gerar relatório gerencial referente ao quadro
de vagas, demonstrando as informações de vagas Previstas, Realizadas e o Saldo
de vagas para o cargo.



Manter histórico por usuário do sistema, referente aos registros de inclusão,
alteração e exclusão, do cadastro de servidor e de seus dependentes, bem como de
lançamentos variáveis, fixo, afastamentos, faltas e programação de férias. Deverá
gerar relatório dos registros, por usuário e período, contendo minimamente as
informações de nome do usuário, data, horário e a informação do conteúdo
incluído, alterado e excluído.



Deverá permitir o cadastro de servidores que possuem mais de um vínculo
empregatício com a entidade, vinculando cada contrato ao seu Regime de
Previdência (RPPS ou RGPS). Deverá ainda, para servidores que possuem mais
de contrato de trabalho com entidade, realizar o acúmulo de bases de encargos

para Previdência (RPPS ou RGPS) e IRRF, bem como o cálculo dos encargos de
retenção do servidor e encargos patronais da entidade.


Disponibilizar mecanismo para realização da cópia do Registro de Contrato do
servidor ativo e demitido, duplicando todos os dados anterior de contrato de
trabalho do servidor em um novo contrato. Deve permitir a partir da cópia,
realizar as alterações dos dados que foram copiados, efetivando o novo registro
de contrato do servidor.



Ofertar o registro de contrato suplementar para servidor ativo, que substituirá
de forma temporária outro servidor. Deverá gerar um novo registro de contrato,
contendo a nova matrícula para o servidor substituto, data do período de duração
da substituição e qual servidor está sendo substituído. O cálculo da folha mensal
deverá ocorrer para o contrato substituto até a data fim de período definido,
encerrando de forma automática ao seu término.



Deverá dispor de mecanismo para realizar a reintegração de servidores que
foram demitidos. No registro de reintegração do servidor, deverá constar as
informações de reintegração solicitadas pelo e-Social, sendo minimamente o tipo
de reintegração, número do processo judicial, lei de anistia e indicador de
remunerações paga em juízo. Após efetuado o registro de reintegração, o servidor
deve constar no sistema da folha de pagamento, para o processo do cálculo
mensal.



Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial, utilizados nos processos de
folha mensal, férias e 13º salário. Deverá cessar automaticamente a concessão da
pensão ao atingir o limite de idade, devendo esta última ser configurável pelo
usuário. Deverá ainda ter opção para gerar arquivo de crédito bancário para o
beneficiário, e também a emissão de recibo de pagamento da Pensão Judicial.



Disponibilizar o cadastro de Operadoras de Plano de Saúde, flexibilizando a
definição das regras de cálculo da mensalidade por valor fixo e faixa etária,
mensalidade com percentual sobre salário base, e percentual de participação da
Entidade e cônjuge. Os valores descontados do Plano de Saúde do funcionário
devem ser enviados de forma automática para e DIRF e Comprovante de
Rendimentos.



Dispor de rotina de cálculo do benefício de Vale Transporte, ofertando o
cadastro de empresas de vale transporte, linhas, tarifas específicas por linha de
transporte e usuários que terão direito ao benefício. Deve listar relatório de
conferência, com informações da quantidade de vale transporte que a entidade
deve comprar mensalmente, bem como o valor que corresponde a parte legal da

entidade e o valor de desconto que compete ao funcionário.


Emitir relatório de movimentação de pessoal, por período, listando
minimamente os seguintes tipos de movimentações: Admissão, Demissão, Cargo,
Alteração Salarial, Cedência, Afastamentos, Faltas, Movimento Fixo e Variável. O
relatório deve conter informações de matrícula, nome do funcionário, período da
movimentação e o tipo de movimentação.



Deverá controlar os valores de descontos na folha de pagamento dos
funcionários, permitindo ao usuário administrador parametrizar quais são as
verbas de descontos que devem ser controladas, de forma que não gere saldo
negativo na folha mensal dos funcionários.
Os valores dos descontos que foram rejeitados, por motivo de insuficiência de
saldo, devem ser listado na forma de relatório contendo minimamente o código e
descrição da verba, matricula e nome do funcionário, e o valor rejeitado.



Dispor de rotina de lançamento de movimento fixo e variável, disponibilizando
ao usuário formas de lançamento por matrícula, verba, grupo de funcionários e
por tipo de cálculo de folha mensal, férias, rescisão e 13º salário. Ofertar opções
para alterar e substituir valores de movimentos fixo e variável já informados.
Deverá disponibilizar relatórios de conferência de movimentos fixo e variável,
permitindo classificar e totalizar por verba/funcionário e funcionário/verba,
listando minimamente matrícula e nome do funcionário, código e descrição da
verba, valor da verba, data de início e fim do movimento informado.



Manter o registro e controle de servidores cedidos e recebidos para outros
órgãos ou entidades, bem como o período de duração da cedência do servidor,
identificando o tipo de cessão (Cedido ou Recebido) e se a forma de pagamento
será com ônus para a entidade que está cedendo ou recebendo o servidor. Deverá
realizar a baixa automática do movimento de cessão ao término do período
determinado.



Ofertar o registro e controle de servidores efetivos que são nomeados para
ocupar cargos comissionados, permitindo informar o período de duração, cargo e
a faixa salarial que corresponde ao cargo comissionado. O cálculo da folha mensal
do servidor em cargo comissionado deverá ser com referência na faixa salarial do
cargo ocupado, bem como as demais verbas de proventos e vantagens que tem
por base o salário do servidor. Deverá cessar de forma automática o cálculo dos
valores referentes

ao

cargo

comissionado

quando

finalizar

o

período

determinado, voltando o servidor ao cargo de origem.


Dispor de rotinas que permitam realizar o reajuste de salarial por verba e por

faixa salarial, permitindo realizar este ajuste por percentual e valor informado.
Deverá ter opção de reajuste de forma simulada, para a realizar as conferências
dos valores reajustados, bem como a opção para realizar o reajuste de forma
efetiva. Deverá ainda ofertar relatório de conferência listando minimamente os
funcionários impactados, valor anterior, valor reajustado e o percentual.


Ofertar o registro de servidores que possuem vínculo empregatício em outras
empresas, permitindo informar o CNPJ da empresa, o valor da base de
contribuição, a categoria de trabalhador para o e-Social e o período de vigência do
vínculo empregatício na outra empresa. Deverá realizar o cálculo mensal do
servidor que possui múltiplo vínculo, acumulando a base de contribuição de
todos os vínculos, respeitando o limite máximo de desconto do INSSS de acordo
com a tabela oficial do INSS.



Dispor de rotina de importação de arquivo texto para movimento fixo, variável,
faltas e afastamentos. Permitir a definição dos campos das tabelas, por tipo de
movimento, que será importado. Deverá imprimir relatório de importação
contendo minimamente a matrícula e nome do funcionário, o valor importado ou
rejeitado, bem como a totalização dos valores importados e rejeitados.



Dispor de rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro de
Adiantamento, Anual e Final, bem como opção para programar e calcular os
valores variáveis (média) sobre o Décimo Terceiro Salário, de forma geral, grupo
de funcionários e individual. Deverá também dispor de rotina para apurar os
avos de direito de Décimo Terceiro Salário, bem como opção para abonar avos
perdidos.



Dispor de relatório para conferência de avos perdidos por motivos de ausência
(falta e afastamento), por funcionário, para a apuração dos períodos de Férias,
Décimo Terceiro Salário e Benefícios por Tempo de Serviço. Deverá listar a
quantidade de faltas e afastamentos ocorridos em cada período de apuração de
Férias, Décimo Terceiro Salário e Benefícios por Tempo de Serviço.



Dispor de rotina para programação e cálculo de Férias, bem como opção para
programar e calcular os valores variáveis (média) sobre Férias, de forma geral,
grupo de funcionários e individual. Deverá também dispor de rotina para apurar
os avos de direito de Férias, por tipo de férias, ofertando opções parametrizáveis
para definir a quantidade de meses trabalhados para aquisição, concessão e
prescrição, bem como os tipos de faltas e afastamentos que devem ser
considerados para perda e suspensão de avos de férias.



Permitir o registro e controle de férias concedidas e que foram interrompidas

em virtude da concessão do Afastamento de Maternidade. A interrupção de férias
deve ocorrer de forma automática quando ocorrer a lançamento do Afastamento
de Maternidade para o funcionário(a) em gozo de férias. Da mesma forma, o
retorno ao gozo do saldo dos dias de férias do funcionário(a) deverá ocorrer após
finalizado os dias de direito do Afastamento de Maternidade. Deverá listar
relatório de férias interrompidas, contendo minimamente informações da
matricula e nome do funcionário(a), período de férias aquisitivo, período de férias
concedido, a data de início e fim da interrupção, bem como a nova data de
retorno ao gozo das férias interrompidas.


Dispor de rotina para programação e cálculo de Rescisões de forma individual e
coletiva. Deverá também dispor de opção para o registro e cancelamento do
Aviso Prévio, emissão do Aviso Prévio, bem como a emissão do Termo de
Rescisão (HomologNet).



Permitir o registro e manutenção de informações pessoais e funcionais de
pessoal ativo, inativo e pensionista, registrando a evolução histórica dos registros
e alterações.



Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso
restrito por lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de
acesso, para descentralização das atividades.



Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e
valores de todos os pagamentos e descontos realizados por competência.



Ofertar o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários.



Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição.



Permitir criar tabelas e campos para o registro de informações cadastrais
complementares. Deverá ainda dispor destas tabelas e campos criados, para a
formatação de arquivos e geração de relatórios.



Dispor do registro de Dependentes dos servidores para a realização de cálculos
da folha de pagamento, referentes a benefícios e encargos. Deverá realizar a baixa
automática da relação de dependência quando atingir o limite de idade
configurado pelo usuário.



Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada,
que o servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de
quintos ou décimos de acordo com a legislação.



Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de
serviço e disponibilizar informações para cálculo e concessão aposentadoria.



Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos

servidores.


Ofertar rotina que permita controlar limite de piso e teto salarial de acordo com
os limites configurados pelo usuário. Deverá gerar relatório de críticas no
momento da execução do cálculo da folha mensal, quando ocorrer o limite
salarial excedido, listando minimamente a matricula, nome e o valor do salário
que gerou o limite excedido.



Dispor de rotina de apuração de benefícios concedidos por tempo de serviço,
tais como anuênio, triênio, quinquênio, licença prêmio, progressões salariais.
Deverá também realizar controle dos períodos de apurações referente a
prorrogação, suspensão e perda do benefício, de acordo com os tipos de faltas e
afastamentos configurados pelo usuário.



Ofertar o controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal,
integrando de forma automática essas informações para a geração do arquivo
SEFIP e DIRF.



Dispor de rotina para cálculos simulados, permitindo realizar simulações de
reajuste salarial bem como o cálculo de forma parcial e total da folha de
pagamento. Deverá listar relatório com os valores simulados calculados.



Permitir o cálculo de Folha Complementar e Retroativa com encargos
(IRRF/Previdência), recalculando todos os funcionários que tiveram diferença
salarial a ser paga. Deverá ainda, para os funcionários que pertencem ao regime
de RGPS, gerar a SEFIP retificadora para a competência devida.



Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas,
tratando adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e
benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais.



Permitir o controle no cálculo da folha mensal para os funcionários com
término de contrato no mês cujo contrato não foi rescindido, emitindo mensagem
de advertência no término do processamento do cálculo, listando a matricula,
nome e data de término do contrato.



Dispor de rotina de bloqueio do cálculo mensal, não permitindo aos usuários
do sistema realizar movimentações que afetem o resultado do cálculo já fechado.
Deverá permitir o desbloqueio do cálculo, somente para o usuário autorizado
pelo administrador.



Ofertar rotina de cálculo da provisão de Férias, 13º Salário, bem como a emissão
do

relatório

analítico

e

sintético,

dos

valores

provisionados,

listando

minimamente o valor do saldo anterior, valor provisionado no mês e o saldo total
provisionado.



Permitir a parametrização das contas contábeis de despesas e receitas com
pessoal, bem como a emissão do demonstrativo da integração contábil da Folha
Mensal, provisão de férias e provisão de 13º Salário.



Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas do Estado
(TCE), Fundo de Previdência Municipal (GPRM), Previdência Social (GPS e
MANAD), Caixa (GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP) e Ministério do Trabalho (CAGED).



Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de
Rendimentos e pagamento PIS/PASEP.



Permitir a formatação de modelos de contracheque, cheques de pagamento e
etiquetas, bem como a emissão dos formulários parametrizados pelo usuário.



Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário.



Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos PCL como imagem de fundo
nos relatórios.



Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um
editor de texto (Word).



Permitir a parametrização de múltiplos organogramas para emissão de
relatórios.



Permitir o registro dos documentos de Atos Legais tais como portarias,
decretos, requisições.



Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente
das alterações cadastrais do funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos.



Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos
do funcionário com movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação.



Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme
tipo e opções parametrizadas pela empresa.



Permitir emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade, por
ano, meses e tipo efetividade com dias por mês e total por ano, com resumo final
do Tempo Municipal e Tempo Efetividade (Tempo Atual mais anterior).



Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração
Biológica por período, mantendo histórico atualizado.



Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração
dos registros Ambientais por período, mantendo histórico atualizado.



Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais,
pertinentes ao PPP, como alteração de cargos, mudança de agente nocivo,
transferências, descrição dos cargos e atividades exercidas pelo funcionário.



Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os

dados históricos.


Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador
aos fatores de riscos.



Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários.



Permitir registrar as informações referente ao Acidente de Trabalho (CAT):
a) Identificação do Registrador, Empregador e Trabalhador;
b) b) Comunicação do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora
do acidente, Horas trabalhadas antes do acidente, Tipo da CAT,
indicativo de CAT);
c) c) Local do acidente;
d) d) Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho;
e) e) Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de
trabalho;
f) f) Atestado médico;
g) g) Nome do médico que emitiu o atestado.



Permitir informar o cadastro de EPI – Equipamento de Proteção Individual, o
certificado de aprovação (CA), informações relativas as medidas de proteção
coletiva, informações pertinentes a manutenção de uso como Higienização,
Validade e Troca do EPI.



Permitir parametrização de questionários, tópicos, questões, alternativas e
pontuação por alternativa.



Permitir parametrização de períodos avaliação por cargo, situação contrato ou
funcionário, com identificação do questionário a ser utilizado para avaliação.



Permitir controle do número de faltas e afastamentos por avaliação.



Permitir revisão da avaliação.



Permitir histórico das avaliações aplicadas.



Permitir emissão de relatórios formatados pelo usuário.



Permitir parametrização das verbas de Base e Limite Margem Consignável, bem
como as verbas de consignação por empresa de convênio.



Permitir Reserva por Verba e Controle do Saldo Margem Consignável.



Permitir a importação do movimento de consignações via arquivo, para
desconto na Folha de Pagamento.



Permitir o cadastro de Concurso Público por Tipo: Processo Seletivo e/ou
Concurso Público.



Permitir o controle e cadastramento de Tipos de Prova, Classificações do
Processo do Concurso e Requisitos de Seleção (Descrição de Cargo, Perfil

Profissional e Atribuições).


Permitir importar os dados referente a empresa organizadora do Concurso.



Permitir o acesso ao Portal do Servidor com logon/senha, utilizando como
padrão de logon CPF.



Permitir a solicitação de nova senha em caso de esquecimento, enviando link
com nova senha para e-mail previamente cadastrado.



Permitir a parametrização dos campos, informações no contracheque, de acordo
com a definição do usuário/administrador.



Permitir incluir logotipo e marca d’agua da empresa (órgão) no contracheque.



Permitir a formatação de layout do formulário do modelo do contracheque
web.



Permitir consulta e emissão do Contracheque, Consulta e emissão do Informe
de Rendimentos no layout da RFB, mediante identificação do login e senha, por
servidor.



Permitir a validação do contracheque impresso via web pelo servidor,
utilizando a forma de autenticação QRcode, para comprovação de autenticidade.



Permitir parametrizar quais os dados cadastrais o servidor terá acesso para
conferência e atualização, permitindo ainda que o RH defina quais “campos”
deverá enviar comprovante para validar as atualizações.



Permitir ao usuário do RH conferir as informações enviadas através do Portal
do Servidor, e validar ou rejeitar as mesmas com documentos anexados quando
necessário e atualizar as mesmas no cadastro do funcionário.



Permitir listar informações relativas aos servidores que terão acesso ou não ao
Portal [Logins Divergentes e Logins Disponíveis].



Permitir o servidor consultar e atualizar seus dados pessoais no Portal do
Servidor, por meio de Login e Senha.



Permitir realizar o diagnóstico da Qualificação Cadastral antes da geração do
arquivo, realizar a geração arquivo de informações para envio ao Portal Nacional
do e-Social referente a Qualificação Cadastral e receber arquivo de retorno do eSocial e emitir relatório com as críticas apurada.



Permitir o agrupamento de empresas com o mesmo CNPJ para envio ao eSocial.



Utilizar o mecanismo Token para habilitar os novos campos referentes ao eSocial.



Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo e-Social com todas as
informações exigidas pelo e-Social Nacional.



Permitir realizar o relacionamento dos códigos de verbas do sistema com as
rubricas do e-Social.



Permitir gerar o relatório de Diagnóstico das informações do Empregador,
Cargos, Escalas, Horários, e listar as inconsistências encontradas.



Permitir gerar o relatório de Diagnóstico do Empregado com dados pessoais,
documentação, endereço, formação, informações contratuais, e listar as
inconsistências encontradas.



Permitir a parametrização das rubricas do e-Social com a bases legais (IRRF,
INSS, FGTS) e gerar relatórios de divergências.



Deve dispor de rotina que permita a consulta dos Eventos registrados pelo
sistema de Gestão de Pessoas, permitindo o acompanhamento do processamento
dos Eventos através dos status, listando minimamente os Eventos com status
Pendente, Agendado, Processado e Processando, bem como a quantidade de
registros (Eventos).



A consulta dos Eventos deve dispor também de opções de filtro por Período,
Empregador, CPF do Empregado, Tipo de Evento e o Tipo de Status do
Processamento

do

Evento.

Deverá ainda dispor de rotina que permita visualizar e salvar o arquivo XML dos
Eventos gerados.


Permitir ao usuário administrador, definir de forma parametrizável a
periodicidade de envio dos eventos para o ambiente do e-Social.



Deverá validar as informações recebidas nos arquivos XMLs oriundos do
sistema de gestão de pessoas, com referência nas regras definidas dos layouts do
e-Social.



Deverá assinar digitalmente os arquivos de eventos em formato XML através de
Certificado Digital A1.



Dispor de rotina para enviar os arquivos de eventos assinados digitalmente
para o ambiente do e-Social.



Deverá receber e armazenar os protocolos referente ao envio dos eventos para o
ambiente do e-Social.



Permitir consultar através dos protocolos armazenados, o resultado do
processamento dos eventos, identificando o status do evento, se foi armazenado
ou rejeitado. Deverá ainda, para os eventos rejeitados exibir a mensagem com o
motivo pelo qual o evento foi rejeitado.



Dispor de rotina para reenviar os eventos do e-Social que apresentaram
inconsistências.



Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o fechamento da
Competência da Folha de Pagamento.

Portal da Lei da Transparência – LC 131/2009


Permitir a impressão dos resultados das consultas. Para tanto, o usuário após
preencher os dados pertinentes à consulta e gerar as informações, poderá
imprimi-las através do botão "imprimir".



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que
originou a despesa orçamentária.



Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus
respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária.



Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta.



Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta
informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do
sistema informar o conteúdo que achar necessário.



Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de
emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação (esta
informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado,
pago e anulado relacionado ao empenho e ao período informado.



Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos
empenhos orçamentários, extra orçamentários e de restos a pagar.



Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros
por: período, unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNPJ), número
do empenho e tipo do empenho (orçamentário, extra orçamentário ou restos a
pagar).



Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações:
Unidade gestora;
Data de emissão;
Funcional programática;
Categoria Econômica;
Grupo da Despesa;
Modalidade de Aplicação;
Natureza da Despesa;
Desdobramento da Despesa;
Fonte de recursos;

Credor, com seu respectivo documento;
Tipo, número, ano e data de homologação da licitação (quando houver);
Número do processo de compra (quando houver);
Número do convênio (quando houver);
Número do contrato (quando houver);
Descrição da conta extra (para os empenhos extra orçamentários)
Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário;
Registros de comprovação da despesa (opcional).


Histórico do empenho contendo descrição do item, quantidade, unidade, valor
unitário e valor total



Histórico das liquidações contendo data de liquidação, número de liquidação,
complemento histórico, valor liquidado e valor estornado.



Histórico dos pagamentos contendo data do pagamento, número do
pagamento, número de liquidação, complemento histórico, valor pago e valor
estornado.



Histórico das retenções contendo data da retenção, número da retenção,
número de liquidação, complemento histórico, valor da retenção e valor
estornado.



Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em
liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do
sistema), liquidado, pago e anulado.



Filtros para selecionar o exercício, mês inicial/final, e Unidade Gestora.



Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora
ou de todas de forma consolidada.



Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores
individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível (quando existir), Natureza da
Despesa e Credores.



Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores
individuais e totais por Função, Sub função, Programa de Governo, Natureza da
Despesa e Credores.



Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores
individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Natureza da
Despesa e Credores.



Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores
individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial),
Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores.



Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores
individuais e totais por Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade de
Aplicação, Elemento de Despesa e Credores.



Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores
individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Natureza da
Despesa e Credores.



Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores
individuais e totais por Esfera, Natureza da Despesa e Credores.



Movimentação

das

Despesas

envolvendo

“Diárias”,

“Passagens”

e

“Adiantamentos de Viagem”, contendo valores individuais e totais por Credor,
além de dados complementares que mostram a Lei Autorizativa, Ato de
Concessão, Data Inicial/Final da Viagem, Meio de Transporte, Objetivo da
Viagem, Quantidade de Diárias, Valor Unitário das Diárias, Valor Total,
Matrícula, Nome e Cargo dos Beneficiários.


Movimentação de Arrecadação das Receitas por Natureza da Receita, contendo
valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica,
Alínea, Sub alínea e Detalhamento.



Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, contendo
valores individuais e totais por Natureza da Receita, Origem, Espécie, Rubrica,
Alínea, Sub alínea e Detalhamento.



Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão
Inicial, Previsão das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta,
Deduções da Receita e Arrecadação Líquida.



Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos
Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, em Liquidação (esta
informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), Valor
Liquidado e Valor Pago.



Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de
arrecadação no dia, no mês e no período selecionado.



Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia,
no mês e no período selecionado.



Movimentação dos empenhos a pagar contendo a Data de Vencimento,
Fornecedor, Valor a Pagar, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Fonte de
Recursos, Descrição do Movimento, Processo Licitatório (se houver), Valor
Empenhado e Valor a Pagar.



Movimentação de recursos financeiros extra orçamentários repassados entre

entidades

públicas

da

mesma

esfera

de

governo

contendo

unidade

concessora/recebedora, finalidade da transferência, programação inicial, histórico
de movimentos e resumo da transferência.


Movimentação de recursos recebidos da União, Estado ou outras entidades
contendo a origem, fonte de recursos, detalhamento da fonte, previsão bruta,
previsão das deduções, previsão líquida, arrecadação bruta, deduções e
arrecadação líquida.



Movimentação de recursos concedidos a outras entidades para consecução de
atividades de interesse público, que não sejam decorrentes de determinação legal
ou constitucional contendo o tipo da transferência, nome do beneficiário,
CPF/CNPJ, valor empenhado, valor liquidado, valor pago e valor anulado, bem
como os detalhes do empenho realizado.



Visão detalhada da Ordem Cronológica de Pagamentos, demonstrando fonte de
recursos, empenho, histórico do empenho, data de liquidação, data de
vencimento, data de pagamento, CPF/CNPJ do fornecedor, nome/razão social do
fornecedor, valor, situação (a pagar, pagos, todos), contrato, processo licitatório,
processo de compra, processo administrativo, processo de pagamento.



Localização de uma despesa, como o(s) bairro(s) ou regiões beneficiárias dos
referidos gastos.



Possibilidade de buscar as despesas filtrando por data



Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes
e demais alterações. Permitindo a seleção por exercício, unidade gestora,
finalidade, fornecedor, valor e período.



Possui filtros de busca dos Instrumentos Contratuais, onde por padrão virá
marcado somente o instrumento Contrato. Outros instrumentos devem ser
selecionados manualmente caso seja sejam necessários. A consulta exibe o total
por instrumento contratual, em cada página.



Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo
selecioná-los pelo exercício, unidade gestora, modalidade, finalidade, objeto e
expedição.



Apresentar a relação de participantes da Licitação, a relação de fornecedores
classificados ordenando os valores das propostas de forma crescente,
desclassificados e o motivo da desclassificação, vencedores do processo com o
detalhamento de itens como valor unitário, quantidade e valor da proposta.



Apresentar os vencedores e seus respectivos fornecimentos à unidade gestora,
identificando seus contratos e itens fornecidos.



Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e
contratos, permitindo selecioná-los por unidade gestora, descrição e períodos.



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.



Data da última atualização dos dados efetuada.



Data da abertura das propostas.



Informações do quadro de servidores ativos contendo nome, matrícula,
cargo/função, lotação e vínculo



Informações dos servidores efetivos contendo legislação regulamentadora, data
de admissão, forma de contratação, carga horária, horário de trabalho e situação
funcional



Informações dos servidores comissionados contendo data de nomeação,
número do ato de nomeação, data de exoneração, número do ato de exoneração,
existência de vínculo efetivo, carga horária, detalhamento das atribuições,
legislação regulamentadora e situação funcional



Informações

dos

servidores

cedidos/recebidos

contendo

legislação

regulamentadora, carga horária, número do ato de cessão, ônus do pagamento e
prazo de cessão


Informações dos servidores temporários contendo data inicial e final da
contratação



Informações dos estagiários contendo data de admissão, curso vinculado ao
estágio e carga horária



Informações do quadro de servidores inativos contendo nome, matrícula,
cargo/função em que se deu a aposentadoria, data de ingresso no quadro de
inativos e regime de aposentadoria



Informações da quantidade de servidores, salário base, vencimentos totais,
descontos e valor líquido em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria,
Departamento, Sessão, Setor, Cargo e Servidor



Informações analíticas de pagamento contendo matrícula, nome do servidor,
cargo, vínculo, data de admissão, salário base, proventos, vantagens, vencimentos
totais, descontos e valor líquido em níveis de visão por Entidade e Período



Informações detalhadas da folha de pagamento contendo códigos de verbas,
descrição das verbas, valores de proventos, vantagens e descontos



Informações detalhadas da folha de pagamento complementar contendo
códigos de verbas, descrição das verbas, valores de proventos, vantagens e

descontos


Informações detalhadas da folha de pagamento complementar contendo
códigos de verbas, descrição das verbas, valores de proventos, vantagens e
descontos



Informações detalhadas de rescisão contendo códigos de verbas, descrição das
verbas, valores de proventos, vantagens e descontos



Informações detalhadas da folha de 13º salário contendo códigos de verbas,
descrição das verbas, valores de proventos, vantagens e descontos



Informações detalhadas do servidor, contendo nome, matrícula, data admissão,
lotação, cargo, carga horária, situação, vínculo e CPF



Informações do número de vagas criadas, preenchidas e disponíveis, por cargo,
conforme o regime de contratação



Informações sobre plano de cargos e salários contendo informações sobre
código, descrição, lei, faixa salarial, vinculo e quantidade de funcionários dentro
da faixa



Informações de Concursos em Andamento contendo o tipo de concurso,
número/ano, decreto lei, datas de publicação, homologação, validade e
prorrogação e anexo, filtrados por órgão e a partir de um determinado mês/ano.



Informações de Concursos Encerrados contendo o tipo de concurso,
número/ano, decreto lei, datas de publicação, homologação, validade e
prorrogação e anexo, filtrados por órgão e a partir de um determinado mês/ano.



Informações de Nomeações e Convocações de servidores públicos aprovados
em concurso.



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.



Data da última atualização dos dados efetuada.



Valores Arrecadados, em níveis de visão por Natureza da Receita,
detalhamento das receitas e seus valores.



Valores Deduzidos, em níveis de visão por Natureza da Receita e seus valores.



Valores Lançados, Período, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e seus valores.



Valores Lançados detalhados por níveis de Categoria, Origem, Espécie, Rubrica,
Alínea, Sub Alínea e Detalhes (Unidade Gestora, Descrição, Data Lançamento e
Valor) de cada Tributo.



Valores Arrecadados, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da
Receita e seus valores.



Valores Deduzidos, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da
Receita e seus valores.



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.



Data da última atualização dos dados efetuada.



Relação de bens contendo identificação do bem, unidade gestora, descrição,
número da placa, situação, data de aquisição, valor de aquisição, tipo de ingresso,
data da baixa, tipo da baixa, valor atual, data de avaliação, nota fiscal, número
série e processo licitatório.



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.



Data da última atualização dos dados efetuada.



Relação de materiais contendo unidade gestora, descrição, unidade de medida,
saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.



Data da última atualização dos dados efetuada.



Relação de veículos contendo unidade gestora, tipo de veículo, descrição, data
de aquisição, localização, placa, ano de fabricação, situação, tipo do bem, chassi,
estado de conservação, número do RENAVAM, combustível utilizado, cor e data
de aquisição



Relação das despesas com abastecimento, impostos e outras manutenções
contendo data do movimento, descrição, quantidade e valor.



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.



Data da última atualização dos dados efetuada.



Possibilidade de consultar as opções de menu disponíveis, publicações e
respostas as perguntas frequentes com base em um argumento simples de
pesquisa.



Possibilidade de saber quais são os recursos de acessibilidade disponíveis.



Possibilidade de consultar, imprimir e exportar as respostas as perguntas mais
frequentes que facilitam o entendimento sobre os objetivos e conteúdo do portal.



Possibilidade de consultar, imprimir e exportar informações sobre a estrutura
organizacional da entidade. Tais dados compreendem: nome, endereço, horário
de atendimento, telefones, atribuições e responsável.



Possibilidade de apresentar os principais programas, projetos e ações realizados
pelo órgão e unidade gestora.



Possibilidade de consultar, imprimir e exportar informações sobre o local
responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). Tais dados
compreendem: nome, endereço, horário de atendimento, telefones, atribuições e
responsável.



Possibilidade de obter informações básicas sobre os pedidos de informação,
bem como o endereço eletrônico para efetuar seu registro e acompanhamento.



Possibilidade de consultar publicações diversas da entidade que envolvem
temas como: Prestação de Contas, Planejamento/Orçamento, Lei 9.755/98 (Contas
Públicas), Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO e RGF), Anexos da Lei 4.320/64,
Licitações, Lei de Acesso à Informação, Contratos, Gestão Pessoal e Auditorias e
Inspeções de Controle Interno.



Possibilidade de consultar informações do responsável pela manutenção do
portal. Tais dados compreendem: nome, endereço, horário de atendimento,
telefones e contato eletrônico.



Possibilidade de disponibilizar o acesso rápido a uma ou mais consultas sem a
necessidade de navegar pelos menus.



Possibilidade de disponibilizar o acesso via webservice ou outra ferramenta que
permita leitura automatizada via API em um formato aberto (geração nos
formatos XML e JSON).



Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de
um formato aberto (não proprietário).



Possibilidade de criar Menus personalizados no Portal de Transparência.
Permitindo ao órgão vincular Links, Páginas da Internet, ou qualquer arquivo
dentro dos temas correlatos, bem como destacar algum tema específico.



Possibilidade de criar sub-menus nas abas disponíveis no Portal de
Transparência personalizáveis a critério do Órgão.

Almoxarifado



Permitir que seja possível trabalhar com vários almoxarifados interligados entre
si, permitindo a transferência de materiais entre eles, registrando o histórico.
Deverá ser possível realizar o bloqueio de um ou vários almoxarifados, e nesta
























condição não deverá ser possível realizar qualquer registro de movimento para o
material.
A transferência de itens entre almoxarifado deverá identificar os itens e seus
respectivos quantitativos que estão em trânsito, identificando-os em almoxarifado
de trânsito ou em almoxarifado virtual, o qual não deverá disponibilizar para
movimentação o saldo do material envolvido na transferência até o seu
recebimento no almoxarifado de destino.
Deverá ser possível catalogar os órgãos que requisitam materiais com seus
respectivos responsáveis, tendo a opção de estruturá-lo em grupo e subgrupo por
exercício.
Dentro de um almoxarifado, e a critério do usuário, deverá ser possível identificar
a localização física dos materiais os classificando por grupo e subgrupo de
localização física.
Deverá ser possível realizar o gerenciamento dos materiais que possuem controle
de vencimento, impedindo que se dê entrada no almoxarifado de materiais com
data de validade inferior a data de movimento.
Os materiais que se tornaram obsoletos poderão ser bloqueados, impedindo a
movimentação futura destes materiais para evitar o lançamento errôneo do
material.
Deverá ser possível determinar a quantidade, máxima, média, mínima e o
percentual de reposição do material para cada almoxarifado. E esta informação
deverá ser utilizada para a geração de alertas e controles no almoxarifado.
Deverá ser possível identificar os materiais que serão de uso exclusivo de
determinados órgãos, e quando for este o caso somente estes órgãos poderão
movimentar tais materiais.
Ao cadastrar um material, o usuário deverá ter a possibilidade de anexar
documentos, imagens, planilhas e relacioná-las a este material.
Ao realizar o inventário do almoxarifado deverá ser possível relacionar a portaria
de nomeação da comissão responsável pelo referido inventário, a qual deverá
identificar o número da portaria, a data de publicação da portaria, a vigência e o
nome, CPF e cargo de cada integrante.
Deverá ser possível o registro de notas fiscais de serviços e bens patrimoniais,
alertando o usuário caso ocorra a tentativa de registro dos referidos documentos
em duplicidade.
Deverá haver controle restritivo, a critério do usuário administrador,
possibilitando que seja possível impedir ou permitir que outro(s) usuário(s)
movimente materiais dentro de um almoxarifado.
Deverá haver controle restritivo, a critério do usuário administrador,
possibilitando que seja possível controlar quais usuários poderão ou não registrar
requisições de compra em favor de determinados órgãos requisitantes.





















Permitir a fixação de cotas financeiras e quantitativas por material individual e
por grupo de materiais para os centros de custos (nos níveis superiores e nos
níveis mais baixos dentro da hierarquia), mantendo o controle sobre os totais
requisitados, alertando sobre eventuais estouros de cotas;
Gerar relatório referente ao Consumo Médio dos Materiais e de Curva ABC,
permitindo o a emissão seja filtrada por determinado período e classificação de
material.
Gerenciar a entrega dos materiais requisitados, permitindo entregas parciais e
apresentando o saldo pendente de entrega. E quando necessário, deverá ser
possível cancelar o saldo pendente de entrega.
Deverá ser possível realizar o registro referente a devolução de um material
entregue a um requisitante, podendo ser devolvido integralmente e parcialmente,
e seu saldo atualizado e disponível no almoxarifado para nova movimentação.
Ao registrar a Nota Fiscal de Compras, deverá ser possível relacioná-la a
Autorização de Fornecimento oriunda de um processo licitatório. Desta forma o
sistema propiciará que seja feita a gestão e controle do saldo dos materiais entre o
que foi autorizado pelo processo licitatório e o que efetivamente já foi entregue e
entrou em estoque.
Deverá ser possível importar o conteúdo e o arquivo físico XML referente as
Notas Fiscais Eletrônicas e vinculá-los a Nota Fiscal do sistema, de forma que o
usuário não precise digitar manualmente as informações referentes ao
Fornecedor, número e série da Nota Fiscal evitando redundância de trabalho e
evitando erros.
Deverá ser possível consultar o saldo virtual dos produtos, o qual deverá ser
composto pelo saldo físico do material e do saldo quantitativo que está em
processo de compra por processo licitatório.
Deverá haver consulta que apresente a sugestão de compra por almoxarifado com
base no saldo atual e o estoque mínimo do material previsto para o referido
almoxarifado.
Deverá ser possível rastrear e visualizar em única tela, a partir de um
determinado pedido de compra, o número e data da respectiva pesquisa de
preços, a modalidade e número do processo licitatório com a data de cada uma
das fases do processo, sendo as respectivas fases: Edital, Solicitação de Recursos
Orçamentários, Divulgação do Edital, Habilitação, Análise de Parecer Jurídico
e/ou Técnico quando houver, Adjudicação, Homologação.
Deverá ser possível, a partir do sistema de almoxarifado, realizar consulta
referente a situação tributária municipal do fornecedor da nota fiscal. Esta
consulta deverá abranger situação de adimplência ou inadimplência de forma
integrada ao módulo de arrecadação do município, permitindo verificar o
levantamento de débitos, cadastro, sociedade e certidão de dívida ativa.












Deverá ser possível emitir relatório que demonstre o consumo de bens materiais
por requisitante e por projeto, filtrando pelos seguintes critérios combinados:
período da requisição, requisitante, produto e classificação do produto.
Deverá ser possível consultar os movimentos do almoxarifado em um único
relatório que consolide as seguintes movimentações: Implantação de saldo, nota
Fiscal, Devolução de Requisição, Transferências, Acerto de Inventário, Requisição
e Baixa. A seleção de impressão poderá utilizar os seguintes critérios combinados:
material, classificação de material e por período de movimento.
Deverá ser possível emitir relatório que auxilie no levantamento físico dos
materiais do almoxarifado. Este relatório deverá apresentar, de forma agrupada
por local físico, a codificação, descrição e classificação dos materiais que
compõem determinado local físico, disponibilizando espaço em seu leiaute para
que o almoxarife preencha de forma manual o quantitativo existente do referido
material.
Deverá ser possível emitir o Balancete Anual e Mensal do almoxarifado.
Deverá possuir integração com o sistema de contabilidade, devendo contabilizar
todos os fatos que remetem a entrada ou saída de materiais no exato momento em
que o fato é realizado. Deverá ainda disponibilizar de mecanismo que permita
baixar materiais obsoletos, também com a devida contabilização do mesmo.
Deverá também realizar o ingresso de materiais no almoxarifado e no mesmo
instante disparar o processo de liquidação do empenho orçamentário que efetuou
o processo de aquisição do material.
Deverá disponibilizar informações para subsidiar o processo licitatório, fazendo
com que as requisições de compras sejam tramitadas diretamente para dar origem
ao processo licitatório. Deverá, posteriormente, fazer o link com a entrada de
materiais utilizando e baixando a mesma requisição de compras que originou o
processo licitatório, rastreando as informações.

Processo Digital (Memorando; Circular; Protocolo Eletrônico; Pedido eSic;
Ouvidoria Digital; Workflow Avançado para Gestão de Processos; Consolidação
com os módulos de Gestão Pública, com Assinatura Eletrônica via certificação
digital embarcada)





Toda a solução de processo digital deverá ser em ambiente nuvem, ou seja, não é
necessário investimento em infraestrutura própria de servidores. Basta somente
dispor de conexão com a internet e computadores ou dispositivos móveis com
capacidades de acesso;
A interface deverá ser responsiva, ajustando-se de acordo com o dispositivo
utilizado, garantindo boa leitura e usabilidade.
Acesso seguro de servidor WEB com certificado de segurança SSL, garantindo




















assim a troca de dados criptografados entre o servidor e todos os usuários do
sistema.
Deverá possuir servidores com arquitetura distribuída em data center localizado
no território nacional, visando uma latência igual ou inferior à 50 milissegundos,
com certificados ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019 e ISO/IEC 9001:2015.
A plataforma deverá ter tempo médio de carregamento completo para usuário
final igual ou inferior à 5 segundos, a ser aferido por ferramenta específica de
monitoramento;
Realizar testes regulares de segurança Pentest Whitebox (penetration test),
através de consultoria especializada que possua certificação em segurança, com
intervalo máximo de 3 meses entre cada teste, para garantir a segurança da
aplicação, utilizando metodologia baseada em padrão de mercado e gerando
relatórios detalhados contendo métodos, técnicas, ferramentas utilizadas e com os
resultados de eventuais vulnerabilidades encontradas durante os testes e
recomendações de correção a serem aplicadas;
Possuir sistema de notificação de e-mail com entregabilidade estendida, com
encriptação TLS e autenticação nos padrões SPF e DKIM e envio dos e-mails por
meio de IP dedicado e controle de reputação;
Os E-mails enviados com possibilidade de descadastramento automatizado para
quem recebe;
Por se tratar de um serviço de internet, será necessária a utilização de mecanismo
de bloqueio de abuso/spam/robôs para inserção de informações na plataforma, tal
serviço usa ferramentas que provem que o requerente é humano, por meio de
testes de digitação de códigos e/ou identificação de padrões em
fotografias/imagens (captcha).
Deverá ser fornecido sempre a última versão do sistema, sendo que a atualização
ocorre sem nenhuma interrupção no serviço. Podem ocorrer janelas de
manutenção programada nos servidores.
O acesso interno à plataforma deverá ser por meio de e-mail individual e senha
pessoal e intransferível cadastrada pelo Administrador do sistema ou usuário por
ele autorizado.
Os usuários poderão recuperar a senha por meio de um formulário de "esqueci a
senha", remetido ao e-mail cadastrado e confirmado.
Os usuários poderão utilizar certificados digitais emitidos pelo ICP-Brasil (e-CPF)
para acessar a plataforma.
Deverá ter possibilidade de utilização de ferramenta externa de validação de
login, por meio de token/código gerado automaticamente a cada 30 segundos e
associado à conta do usuário e sincronizado com servidores de horário (NTP)
mundiais. No caso, além da forma de autenticação escolhida, o usuário necessita
estar em posse de dispositivo gerador do código para acessar sua conta.

























Administrador terá acesso a todas as funcionalidades da plataforma e autorização
para cadastrar setores e usuários em toda a organização;
Possibilidade de parametrizar quais setores poderão acessar determinados
módulos, com a possibilidade, também, de restringir procedimentos de abertura
ou tramitação de documentos;
Cadastro de novos usuários deverá ser feito por administradores e por
responsáveis diretos do setor ou hierarquicamente superior, ficando assim
registrado a data/hora e quem o cadastrou, caracterizando a criação de cadeia de
responsabilidades e disponibilidade de rastreamento de informações técnicas: ip,
navegador de acesso, versão;
Cadastro de usuário com informações: nome completo, cargo/função, matrícula,
CPF, sexo, data de nascimento, senha (caso não seja preenchida, será autogerada)
e foto.
Os usuários poderão editar seus dados de acesso (e-mail e senha) através de
formulário específico. Não são editaveis pelo usuário Nome e CPF, visando
garantir a originalidade e rastreabilidade dos atos praticados.
Não deve ser possível excluir o cadastro de um usuário, apenas suspender seu
acesso, pois, desta forma, mantem-se histórico de todos usuários que já utilizaram
a plataforma;
Foto, caso presente, é visível durante a tramitação de documentos, de modo a
identificar visualmente as pessoas que estão dando continuidade nos processos;
Disponibilidade do usuário configurar modo de visualização de anexos
preferencial na plataforma em página de preferências da conta;
Disponibilidade do usuário escolher se deseja exibir o número de celular na
página de Telefones da Organização;
Disponibilidade do usuário definir configurações de quais situações deve receber
notificações por e-mail de novos documentos ou tramites;
Disponibilidade do usuário consultar os administradores do sistema em página
de preferências da conta;
Disponibilidade do usuário consultar em página específica todo o histórico de
mudança de setor desde o seu cadastro, página essa que deve conter informações
do nome do setor, data e hora da ocorrência, setor principal e quem realizou a
alteração, sendo acessível através da página de preferências de conta;
Sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que
se um usuário responder uma notificação automática enviada pela plataforma,
sua resposta é incluída no documento em formato de despacho;
Administrador pode alterar setor que o usuário trabalha (a partir deste momento
ele têm acesso somente aos documentos do setor atual, porém todo o seu histórico
continua no setor anterior);
Possibilidade da divisão de permissões por usuários por níveis de acesso:

•














Administrador Geral: Poderá acessar somente documentos do seu setor,
porém pode gerenciar usuários, setores e estatísticas de toda a organização.
• Administrador Local: Poderá gerenciar subsetores e usuários a partir de um
setor específico, independente do seu setor atual.
• Nível 1: Poderá movimentar documentos do setor e cadastrar novos usuários,
bem como subsetores abaixo de sua hierarquia atual. Pode também acessar
todos os documentos e interagir em todos os subsetores abaixo do setor atual.
• Nível 2: Somente movimenta documentos do setor atual.
• Nível 3: Somente visualiza documentos do setor atual.
O usuário poderá ser definido como Auditor, onde tem acesso para consultar e
interagir em todos os documentos/setores da organização.
O usuário poderá ser definido para acessar relatórios gerenciais de toda
organização.
Disponibilidade dos usuários consultarem o número de usuários online na
plataforma em tempo real, bem como data e hora do último acesso.
Disponibilidade de definição de um prazo para que os usuários se conectem a
plataforma, após esse período é necessário contatar o superior imediato para
reativação na plataforma.
Possibilidades de cadastro e login no acesso externo:
• Contatos externos poderão se cadastrar e também recuperar senhas, caso já
estejam cadastrados.
• Contatos externos poderão utilizar cadastros em redes sociais certificadas para
acessar a ferramenta. Caso o endereço de e-mail não esteja associado a um
contato, um novo contato é criado automaticamente e encaminhado para
completar o cadastro com informações adicionais.
• Contatos externos poderão utilizar certificado digitais emitidos pelo ICP-Brasil
(e-CPF e e-CNPJ) para acessar a plataforma. Caso o CPF ou CNPJ não esteja
associado a um contato, um novo contato é criado automaticamente e
encaminhado para completar o cadastro com informações adicionais.
• Contatos externos poderão utilizar login gov.br (Governo Federal) para
acessar a plataforma. Caso o CPF não esteja associado a um contato, um novo
contato é criado automaticamente e encaminhado para completar o cadastro
com informações adicionais.
Possibilidade de abertura de documentos externamente por usuários internos do
próprio sistema, com mesmo login/senha. O documento ficará atribuído ao
cadastro da pessoa, sem vincular o setor onde ela está vinculada.
Sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que
se um contato externo responder uma notificação automática enviada pela
plataforma, sua resposta é incluída no documento em formato de despacho,
facilitando assim a interação com contatos externos;
Requerente poderá incluir informações e anexos de maneira facilitada























respondendo o e-mail de notificação enviado pela plataforma a cada nova
interação;
Usuários externos terão acesso as informações disponíveis de um documento,
bem como seus anexos.
Área externa do sistema, onde estarão disponíveis documentos para acesso por
meio de código (chave pública) ou via leitura de QR-Code;
Possibilidade de fazer acesso a documentos por chave pública ou número de
identificação e ano do documento, acrescidos do documento pessoal do
requerente (CPF ou CNPJ);
Contatos externos terão acesso para manterem seus dados atualizados, registrar
novas demandas e acompanhar o progresso e resolução de demandas
previamente abertas;
Após estarem identificado, os contatos terão a disponibilidade de acessar a sua
caixa pessoal, onde todos os documentos nos quais ele é o requerente ou
destinatário estarão reunidos;
Contatos externos com procuração eletrônica terão acesso as demandas
registradas em nome dos outorgantes.
Plataforma deverá ser organizada hierarquicamente por setores e subsetores (com
ilimitados níveis de profundidade), de acordo com a estrutura setorial da
organização.
Os usuários internos da plataforma estarão vinculados a um setor principal e
também poderão ser vinculados à setores secundários, atendendo assim a
necessidade de quem atua em mais de um setor.
Usuários (Administrador e nível 1) presentes em setores onde o mesmo possua
subsetores poderão trocar de setor e ter acesso às demandas de sua hierarquia;
As demandas serão multi-setor, ou seja, cada setor envolvido poderá tramitar,
encaminhar, definir um estágio de andamento bem como marcar unitariamente
como resolvido, não alterando a situação geral do documento. Tem-se como
demanda resolvida apenas quando todos os setores envolvidos resolvem e
arquivam a solicitação.
Todos os documentos poderão ser rastreados por meio de número gerado, código
ou QR Code. O acesso aos documentos somente será permitido para usuários
devidamente autorizados por meio de envio, encaminhamento dos documentos
ou entrega de chave pública (código) para consulta.
Todos os acessos aos documentos e seus despachos serão registrados e ficarão
disponíveis a listagem de quem visualizou, de qual setor e quando,
proporcionando transparência no trabalho que estará sendo feito pelos
envolvidos.
Cada setor da organização deverá possuir uma caixa de entrada de documentos,























onde todos os documentos recebidos ficarão disponíveis para os usuários internos
vinculados.
Essa caixa do setor deverá ser organizada por abas ou equivalente, de modo
refletir o status de cada documento no setor.
Os documentos da organização estarão presentes no caixa de entrada dos setores,
de acordo com os setores envolvidos no momento de sua criação ou
encaminhamento.
Usuários vinculados aos documentos terão acesso a eles pela caixa pessoal, além
do caixa de entrada do setor, onde aparecem todos os documentos, independente
de estarem associados a alguém ou estarem sem atribuição individual.
Ao enviar ou tramitar um documento, deverá ser possível atribuir
responsabilidade a si próprio ou a outro usuário, bastando utilizar a opção aos
cuidados;
Deverá ser possível enviar um documento a mais de um setor ao mesmo tempo
utilizando a opção envio em cópia.
Documentos pertencem ao setor. Caso um usuário seja desativado ou mesmo
trocado de setor, todo histórico produzido por ele continua no setor, permitindo a
continuidade das demandas sem perda de informações.
Todos os documentos, inclusive seus anexos, do processo serão organizados por
ordem de inclusão, em um modo de visualização que de árvore de documentos
do processo, em formato de arquivo PDF.
A plataforma deverá ter seu funcionamento dividido em módulos de modo a
retratar a realidade documental da organização, sendo que os módulos poderão
ser acessados por usuários internos e externos devidamente autorizados e
configurados durante período de implantação;
Os módulos poderão ser restritos a setores ou perfis de usuários específicos,
conforme definição da organização;
O acesso a consulta e criação de documentos de todos os módulos, quando
disponíveis ao usuário, estarão disponíveis na mesma interface, através de um
menu único de opções;
Cada módulo terá uma contagem própria de documentos não lidos por usuários
do setor;
Os canais disponíveis serão E-mail e SMS, disponíveis conforme configuração de
cada módulo;
Disponibilidade de configuração das mensagens enviada em cada módulo,
permitindo a organização incluir informações relevantes que entender necessária;
As notificações emitidas em um documento serão exibidas em forma de linha do
tempo, juntamente às atualizações nos atendimentos/documentos, de forma a
ficar claro a todos os envolvidos: quem leu, por onde passou a demanda, se foi
encaminhada, resolvida ou reaberta, bem como a cronologia dos fatos.

























As notificações externas por e-mail serão rastreáveis, ou seja, o sistema informa
aos usuários internos se o e-mail de notificação foi entregue, aberto e se o link
externo de acompanhamento da demanda foi acessado a partir do aviso enviado.
A plataforma deverá notificar o usuário quando houver falha na entrega de
qualquer notificação, informando o motivo detalhado da falha.
O sistema também registrará e exibirá junto a notificação se a demanda acessada
externamente foi visualizada em computador ou dispositivo móvel, bem como
informações técnicas sobre o dispositivo utilizado.
Dispor de organograma dinâmico criado automaticamente a partir dos setores e
usuários presentes no sistema.
Não poderá haver limite de setores “filhos”, ou seja, pode-se cadastrar setores na
raiz e setores filhos tanto quanto o necessário.
Informações sobre os usuários dentro de cada setor: nome, cargo, data de
cadastro no sistema e data que esteve última vez online.
Identificação visual dos usuários que estarão on-line no momento.
Exibição de lista de telefones dos setores em lista própria, consolidando os dados
informados pelos usuários.
Possibilidade de incorporação do organograma no site da organização.
Ter possibilidade de criação de múltiplos prazos/atividades nos documentos
disponíveis no setor;
Prazo poderão ser para todos envolvidos, somente para um setor, ou apenas para
próprio usuário;
Exibir os documentos disponíveis na caixa de entrada do setor em formato de
calendário mensal, exibindo todos os prazos associados ao usuário atual ou ao
setor que trabalha;
Identificação visual nos prazos/atividades sobre o vencimento: com folga,
vencendo ou vencido;
Na listagem de documentos, possibilidade de exibir coluna específica;
Possibilidade de marcar um prazo/atividade como realizado, incluindo anotação
de qual usuário responsável na linha do tempo do documento;
Possibilidade de editar um prazo/atividade, incluindo anotação de qual usuário
responsável na linha do tempo do documento;
Possibilidade de excluir um prazo/atividade, incluindo anotação de qual usuário
responsável na linha do tempo do documento.
Possuir identificação visual do status de leitura na caixa de entrada do setor
demonstrando quando cada documento ainda não foi lido por qualquer usuário
do setor, quando ainda não foi lido pelo próprio usuário ou quando já foi lido
pelo usuário;
Os registros de acesso a cada documento ou demanda são registrados
automaticamente e exibidos no próprio documento, para se ter o histórico de
























quem acessou tal documento e quando; o
Os usuários externos, ao acessarem documentos que estejam envolvidos, também
terão seu acesso registrado, de modo a dar transparência aos envolvidos de quem
viu cada parte do documento eletrônico;
Possibilidade de usuários externos terem acesso a quem leu as demandas
internamente;
Os documentos gerados possuirão a funcionalidade de ter um QR-code vinculado
de modo a facilitar a rastreabilidade;
Documentos emitidos e assinados digitalmente também terão a característica de
estarem acompanhados por um QR-code, de modo a verificar a validade das
assinaturas digitais, bem como o conteúdo do documento original.
Possuir uma ferramenta para busca avançada dentro dos documentos gerados na
plataforma.
Buscar por termos, período de emissão do documento, tipo de documento,
pessoas ou setores envolvidos e situação geral, devendo estar indexado e
disponível para busca instantaneamente.
Disponibilidade de realizar busca em todos os setores que usuário tiver acesso;
Disponibilidade de realizar busca avançada por termos presentes em anexos
enviados para a plataforma que foram processados e identificados pela tecnologia
de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sendo que esta indexação deve
ocorrer em tempo menor ou igual à 15 minutos;
Disponibilidade de realizar busca avançada por termos e frases em específicos
com o uso de aspas ("").
Possuir um editor de texto para redação de documentos e interações diretamente
no navegador;
Possibilidade de formatação do texto como negrito, sublinhado e itálico, bem
como alteração do tamanho da fonte, cor do texto e alinhamento do texto;
Em todos os módulos do sistema deverá estar disponível um corretor ortográfico,
que destaca visualmente palavras digitadas incorretamente;
Disponibilidade de formatação com tabelas, listas ordenadas e não ordenadas,
inclusão de imagens no corpo do texto, e hyperlinks;
Disponibilidade de exibir o editor de texto em tela cheia;
Salvamento automático de rascunho do documento que está sendo redigido,
permitindo a continuidade em momento futuro ou mesmo por outro usuário do
setor, se permitido. Todas as informações presentes no documento são salvas,
incluindo campos adicionais, assinantes e anexos;
O rascunho é editável por um usuário do setor por vez, com liberação automática
em caso de desconexão do autor no documento.
Os rascunhos salvos ficam disponíveis na caixa do setor, em aba específica;


















Suporte a variáveis de conteúdo das pessoas (nome do requerente, documento de
identificação do requerente, nome do usuário remetente, setor de destino e outros
campos adicionais) e dos documentos (data, numeração, assunto e outros campos
adicionais) através de caracter específico, possibilitando o preenchimento
automático de dados sem necessitar "copiar e colar";
Suporte a utilização de modelos de resposta do setor ou para toda organização
diretamente no editor de texto, onde é possível carregar respostas já prontas para
assuntos recorrentes, com as mesmas funcionalidades disponíveis no editor;
Suporte a sistemas de menção de documentos, criando um hiperlink
automaticamente entre os documentos mencionados;
Será possível mencionar um documento eletrônico por meio da digitação de
caracter específico, gerando um link para que os envolvidos tenham acesso de
leitura ao documento mencionado;
Documentos que forem mencionados receberão uma atualização automática,
informando em qual documento eles foram mencionados.
Ser possível mencionar outro usuário no sistema por meio da digitação do
caracter específico. Ao mencionar um usuário, este é notificado sobre a menção e
passa a ter acesso automaticamente ao documento.
Ser possível solicitar a assinatura de um usuário interno ou contato externo
através do sistema de menção por meio da digitação de caracter específico;
Ser possível referenciar um contato externo em um documento por meio da
digitação de caracter específico, permitindo que os envolvidos tenham acesso a
ficha do contato referenciado;
Para o sistema de Assinatura Eletrônica Avançada:
• A Assinatura Eletrônica Avançada é amparada pela Lei 14.063/2020,
especificamente no Artigo 4º II, em conjunto a instrumento a ser publicado
pela organização, ratificando que os usuários da plataforma são pessoais e
intransferíveis, admitindo como forma de comprovação da autoria.
• Geração automática de certificados no padrão X509 para cada usuário interno
ou contato externo cadastrado na plataforma que tenha um documento de
identificação válido (CPF ou CNPJ). Tais certificados são vinculados a uma
cadeia certificadora emitida pela própria plataforma.
• O certificado X509 deverá estar em conformidade com os padrões utilizados
na assinatura digital no formato PAdES.
• O certificado X509 dos usuários e contatos serão mantidos vinculados à
própria conta do usuário e só serão ativados em caso de digitação e validação
da senha e só poderão ser utilizados dentro da plataforma.
• Não deve exigir instalação de nenhum plugin, applet ou aplicativo no
computador do usuário para sua utilização.
Para o sistema de Assinatura Eletrônica Qualificada (ICP-Brasil):
• Estar em conformidade com as normas da ICP-Brasil para documentos



assinados, mais especificamente a DOC-ICP-15;
• Possuir suporte a certificados do tipo A1 da ICP-Brasil e dispositivos
criptográficos (tokens e smartcards) para certificados do tipo A3, emitidos por
Autoridades Certificadoras vinculadas a cadeia da ICP-Brasil;
• Possuir componente para execução de assinaturas digitais com Certificado
ICP-Brasil para no mínimo os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox
e Google Chrome, em suas versões mais recentes, para no mínimo os sistemas
operacionais Windows, Linux e MacOS;
• Possuir aplicativo móvel para permitir que usuários internos ou contatos
externos possam carregar um certificado digital ICP-Brasil e assinar
digitalmente documentos com suporte para no mínimo os sistemas
operacionais móveis Android e iOS em suas versões mais recentes;
• Possuir verificação da validade e revogação do certificado digital do signatário
no momento da realização da assinatura digital;
• Disponibilidade de realizar co-assinatura digital de documentos utilizando
Certificado Digital ICP-Brasil na Central de Atendimento sem necessitar a
criação de login/senha na plataforma;
• Para assinar digitalmente com a Assinatura Eletrônica deverá ser necessário
que o usuário insira sua senha, como método de confirmação de segurança.
Características gerais da assinatura eletrônica:
• Após realizar a assinatura eletrônica, gerar automaticamente documento PDF
em formato PAdES (original, com assinaturas digitais incluídas) e documento
para verificação (cópia para impressão, com estampa em todas as páginas do
arquivo e inclusão de manifesto de assinantes ao final);
• Disponibilidade de acessar os arquivos originais assinados (PDF em formato
PAdES) através de endereço eletrônico público específico, exibindo
informações técnicas e validação de integridade referentes aos certificados
digitais utilizados;
• Disponibilidade de solicitar assinatura de outros usuários internos ou contatos
externos em documentos ou interações. Esta solicitação deverá ser exibida
para o assinante em formato de notificação interna na plataforma e também
através das notificações multicanais;
• Disponibilidade de cancelar ou rejeitar a solicitação de assinatura
realizada/recebida, registrando no documento o momento em que este
cancelamento/recusa ocorreu;
• Disponibilidade de listar as assinaturas pendentes em documentos através das
notificações, exibindo o status de pendente ou assinado em cada notificação,
permitindo ao assinante acompanhar os documentos que dependem da sua
assinatura eletrônica.
• Disponibilidade de solicitação para assinatura digital de maneira sequencial,
permitindo definir a ordem em que as assinaturas poderão ser feitas no
documento;
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Permite a construção de fluxos de signatários sequenciais e em paralelo
simultaneamente de forma que o fluxo contemple a entrega do documento
para assinaturas em paralelo simultâneas e em continuidade signatários
sequenciais ou vice-versa.
A cada nova assinatura no documento será enviado um e-mail informando em
qual estágio o documento se encontra, por exemplo: 1 de 5 assinaturas, 2 de 5
assinaturas.
Permite a indicação do papel dos signatários, como aprovador, contratante,
contratada, etc.
Ser capaz, de em um mesmo fluxo, conter simultaneamente documentos que
necessitam de assinatura eletrônica avançada ou assinatura eletrônica
qualificada (ICP-Brasil) e documentos que são apenas anexos sem
necessidade de serem assinados.
Disponibilidade de realização de assinatura digital em lote das solicitações
recebidas;
Deverá possuir a funcionalidade de notificação onde o destinatário recebe o
documento sem a necessidade de assinar.
A plataforma deve ter a capacidade de registrar a ocorrência da leitura do(s)
documento(s) constante na transação.
Permitir a criação de lista de signatários para envio recorrente de documentos
para assinatura.
Utilização de fatores adicionais de autenticação dos signatários durante a
Assinatura Eletrônica Avançada, como por exemplo: geração de token via email.
Disponibilidade que a assinatura dos documentos seja realizada em
dispositivos móveis.
Ao final do processo de assinatura todos os envolvidos receberão uma cópia
por e-mail do respectivo documento assinado.
Possuir mecanismos que visem à segurança e prevenção de fraudes nos
processos de assinatura dos documentos via solução, possuindo, no mínimo:
Certificação digital dos documentos, a fim de evitar falsificações;
Trilha de auditoria dos documentos, de modo que todas as atividades
realizadas, inclusive as visualizações, sejam registradas com data e hora e IP;
Criptografia dos documentos armazenados no sistema;
Validação de assinaturas com certificado digital padrão ICP-Brasil.
Disponibilidade de escolha do papel do assinante no documento através de
lista pré-determinada (ex. parte, testemunha, aprovador, etc);
Disponibilidade de exibição, na lista de documentos, de informação indicativa
de qual estágio do fluxo de assinatura o documento se encontra;
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Disponibilidade de assinar documentos ou despachos emitidos e/ou anexos
em formato PDF, utilizando certificados digitais criando arquivos assinados
no formato PAdES;
• Possibilidade de geração de uma página com extrato técnico das assinaturas
em endereço eletrônico público específico, contendo nome do assinante,
políticas de assinatura.
• Disponibilidade de co-assinar documentos previamente assinados no formato
PAdES com certificados ICP-Brasil ou outras assinaturas eletrônicas
qualificadas com certificados da sub-autoridade da plataforma, mantendo
assim todas as assinaturas existentes do documento no mesmo padrão e local
para conferência.
• Possibilidade do usuário assinar documentos eletronicamente através da
Assinatura Eletrônica no conteúdo dos documentos, apenas nos arquivos
anexados (PDF) ou no conteúdo dos documentos e nos anexos (PDF).
• Possibilidade de verificar a autenticidade das assinaturas realizadas no
documento através de código alfanumérico em endereço eletrônico público
específico;
• Possibilidade de solicitar assinatura por meio de busca utilizando caracter
específico no momento da criação ou despacho de documentos.
• Possibilidade de listar as assinaturas pendentes em painel específico,
permitindo ao assinante de forma facilitada acompanhar os documentos que
dependem da sua assinatura;
• Deverá registrar as ações relacionadas a assinatura (solicitação, assinatura e
cancelamento/recusa) no documento, de modo a exibir de maneira temporal,
quando cada ação ocorreu;
• Possibilidade de exibir a lista de assinaturas em cada despacho ou documento
principal, clicando em Listar assinaturas. Neste atalho são exibidas as
mesmas informações da central de verificação.
Disponibilidade de uso de contrassenha internamente, permitindo que usuário
autorizado possa redigir e enviar documento em nome de outro usuário.
Neste caso, o usuário autorizará, através de uma uma senha automaticamente
gerada, outros usuários a formalizarem documentos em seu nome;
Os documentos gerados com esta funcionalidade serão visualmente identificados
para fácil compreensão, identificando o usuário autorizador e o usuário digitador;
A contrassenha gerada tem número limitado de uso definido pelo usuário
autorizador e poderá ser cancelada antes do final do uso.
O usuário autorizador terá acesso a relatório com os documentos emitidos com
em seu nome com contrassenha.
Possibilidade de todos os setores adotarem uma organização própria dos
documentos, por meio da criação de etiqueta digital;


























As etiquetas digitais funcionarão como gavetas virtuais, onde os usuários do setor
podem categorizar e encontrar facilmente documentos;
As etiquetas poderão ser configuradas, definindo cor na letra e fundo e emojis,
facilitando visualmente a localização de documentos;
Um documento poderá ser classificado em mais de uma etiqueta
simultaneamente;
As etiquetas do setor ficarão disponíveis somente para usuários daquela pasta;
A categorização dos documentos por meio de etiqueta, também só aparecem para
usuários do setor onde a etiqueta foi feita;
Possibilidade de busca e filtragem de todos os tipos de documento disponíveis
por meio de etiqueta, bastando seleciona-la antes de realizar uma busca
avançada;
Ao clicar sob uma etiqueta, automaticamente será mostrada a busca e retornado
todos os documentos vinculados;
Disponibilidade de organizar as etiquetas de maneira estruturada, exibindo a
hierarquia completa da etiqueta ao atribuir em um documento;
Em cada documento ou atualização, poderá ser enviado anexos de diferentes
formatos;
Os anexos enviados aos documentos ficarão hospedados em servidor seguro e
não são acessíveis publicamente, somente por meio de link seguro com tempo de
expiração gerado dinamicamente pela ferramenta;
Registro da quantidade de vezes que o anexo foi baixado;
Exposição do tamanho do anexo na ferramenta;
Exibição em miniatura (pré-visualização) dos anexos (PDF, formatos de vídeo e
imagem) em tamanho melhor adaptado a tela;
Para os anexos em formatos de imagem, ao clicar na imagem, exibir a imagem
otimizada visando o carregamento rápido e disponibilidade de navegar entre as
imagens em formato de galeria;
Possibilidade de gerenciar contatos internamente na ferramenta;
Os contatos poderão ser do tipo: Contato/pessoa física, setor de organização (para
contatos como: Financeiro, Suporte) e do tipo Organização/pessoa jurídica.
Contatos poderão ser associados, de modo a permitir que tenham poderes de
criar ou interagir em documentos que estejam em nome dos contatos associados
(procuração eletrônica);
Quando o contato possuir contatos associados (procuração eletrônica), exibir lista
de quais contatos este é o procurador;
Ferramenta para importação e exportação de contatos em CSV;
Ferramenta para unificação de contatos repetidos para higienização da base de
pessoas e organizações;








Disponibilidade de criação e edição de listas de contatos para segmentação e
organização.
Módulo memorando:
• Permitirá troca de informações entre setores da organização: respostas,
encaminhamentos, notas internas;
• Possibilidade de envio de comunicação privada, onde apenas o remetente e o
destinatário têm acesso ao documento e seus despachos e anexos;
• Permite a movimentação de documentos por meio de despachos/atualizações.
• Possibilidade de anexar arquivos ao enviar um documento ou em suas
atualizações/despachos (Respostas e Encaminhamentos).
Módulo Circular:
• Troca de informações internas na organização: entre um setor e diversos
outros, com caráter de informação;
• Possibilidade de consulta da data/hora que cada usuário de cada setor
recebeu;
• Possibilidade de respostas à circular, podendo esta ser aberta (todos os
envolvidos na circular podem visualizar) ou restrita (somente usuários do
setor remetente a podem visualizar).
• Possibilidade de anexar arquivos ao enviar a circular ou em suas
atualizações/despachos (Respostas e Encaminhamentos).
• Possibilidade de incluir uma atividade ou prazo dentro da circular, para
controle de datas.
• Possibilidade de arquivar a circular recebida e parar de acompanhar: para que
respostas e encaminhamentos de outros setores não devolvam o documento
para a caixa de entrada do setor;
• Possibilidade de encaminhamento da circular para um setor até então não
presente no documento;
• Todos os setores envolvidos poderão ver todos os despachos. Disponibilidade
de restringir a resposta endereçando exclusivamente ao remetente.
• Disponibilidade de definir uma data para auto arquivamento da Circular;
• Disponibilidade de marcar a Circular como meramente informativa, onde não
é aceito respostas/encaminhamentos
Módulo Ouvidoria Digital:
• Abertura de atendimento por: Acesso externo via site da Organização ou
cadastro de atendimento por operador do sistema.
• Modos de visualização: em lista (tabelado), por prazo e por mapa geográfico.
• Possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu
recebimento e tramitações, até seu encerramento.
• Permitir acesso aos dados do atendimento através de código ou login do
emissor.
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Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por
assunto e finalidade;
A lista de assuntos será pré cadastrada, de modo a facilitar a escolha do tipo
de demanda por meio de menu de escolha;
Comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no
momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web ou de forma
anônima.
Registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção
(cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado Ouvidoria,
inclusive nas suas tramitações.
Inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos,
planilhas, etc.
O setor de destino do atendimento acessa diretamente o histórico ou
documento específico, terá a total liberdade de encaminhar ou responder, a
alguém internamente ou diretamente ao requerente.
Os setores/áreas da empresa poderão resolver sua participação na demanda
unilateralmente e ela continua em aberto por quem está com alguma tarefa
pendente ou atendendo integralmente o requerente.
Configuração dos assuntos e histórico de atendimentos.
Registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento dos
atendimentos.
Avaliação de atendimento por parte do requerente na visualização externa do
documento de atendimento. Podendo reabrir, caso tenha interesse.
Todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, terão acesso
ao documento. A menos que seja privado.
Possibilidade de avaliação do atendimento diretamente no e-mail de
confirmação do fechamento: o solicitante pode clicar em um link direto,
dando uma nota de 1 a 10
Todos os acessos a demanda e despachos serão registrados e tem- se a
listagem de quem acessou, de qual setor e quando.
Possibilidade de direcionamento automático da demanda baseado no tipo de
atendimento e no assunto do mesmo. Criação de regras de acesso.
Possibilidade de ativação ou não dos modos de identificação do atendimento:
Normal, Sigiloso (onde somente o setor inicial pode ver os dados do
requerente e suas respostas tanto pelo painel de acompanhamento quanto
quando respondido diretamente por e-mail) e anônimo, onde não é
necessário realizar cadastro para abertura de solicitação.
Possibilidade de escolha no modo de funcionamento acerca de manifestações
anônimas, recebendo-as pela internet ou por meio de mensagem informando



que só é aceito demandas anônimas presencialmente;
• Possibilidade de organização de informações das solicitações por diversos
agentes (solicitante/requerente, prestador ou empresa associada). Controle de
acesso no mesmo documento com diversos agentes, os mesmos podendo
acessar área restrita (com e-mail e senha) para responder.
• Integração com e-mail, não é necessário adentrar área restrita para responder
ou fechar solicitações na qual o agente está envolvido.
• Possibilidade de organização por assunto e sub assunto.
• Possibilidade de ordenação de demandas por prazo a vencer, número, última
atividade
Módulo Protocolo Eletrônico:
• Abertura de protocolo/processos por: Acesso externo via site da Organização,
smartphone ou cadastro de atendimento por operador do sistema.
• Modos de visualização: em lista (tabelado), por prazo.
• Possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu
recebimento e tramitações, até seu encerramento.
• Permitir acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do
emissor.
• Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por
assunto e finalidade;
• A lista de assuntos será pré-cadastrada, de modo a facilitar a escolha do tipo
de demanda por meio de menu de escolha;
• Comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no
momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web ou de forma
anônima.
• Registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção
(cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado Ouvidoria,
inclusive nas suas tramitações.
• Inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos,
planilhas, etc.
• O setor de destino do atendimento acessará diretamente o histórico ou
documento específico, tem a total liberdade de encaminhar ou responder, a
alguém internamente ou diretamente ao requerente.
• Os setores/áreas da empresa poderão resolver sua participação na demanda
unilateralmente e ela continua em aberto por quem está com alguma tarefa
pendente ou atendendo integralmente o requerente.
• Configuração dos assuntos.
• Registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento dos
atendimentos.
• Avaliação de atendimento por parte do requerente. Podendo reabrir, caso








tenha interesse.
• Todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, tem acesso
ao documento. A menos que seja privado.
• Todos os setores envolvidos poderão ver todos os despachos. Menos em
circulares onde os despachos possuem a opção de serem endereçados
exclusivamente ao remetente.
• Todos os acessos a demanda e despachos serão registrados e tem-¬se a
listagem de quem acessou, de qual setor e quando.
• Possibilidade de direcionamento automático da demanda baseado no tipo de
atendimento e no assunto do mesmo. Criação de regras de acesso.
Módulo Pedido e-SIC:
• Possibilidade de recebimentos de demandas oriundas da LAI - Lei de Acesso à
Informação.
• As solicitações poderão ser feitas via internet ou cadastradas manualmente
por operador, a partir de visita presencial, telefone ou correspondência do
solicitante;
• Possibilidade de resposta/encaminhamento da demanda internamente para
qualquer setor da árvore que tiver ao menos um usuário ativo;
• Inclusão de anexos na solicitação original ou em qualquer uma das
movimentações
• Funcionalidades similares às demais estruturas de documentos
• Possibilidade de categorização das demandas pro assunto
• Possibilidade de divulgação pública na web de gráfico contendo as
informações de: quantidade total de demandas da LAI recebidas, divisão do
quantitativo por assunto, por setor, por situação ou por prioridade.
Workflow avançado de processos:
• Possibilidade de impressão do processo em modo cronológico juntando os
conteúdos e seus anexos em PDF.
• Criação da árvore do processo em um arquivo para exportação em formato
PDF;
• Possibilidade de despachar em modo sigiloso, onde no momento da inclusão
das informações será possível escolher esta configuração de privacidade,
podendo o emissor visualizar ou o setor com a devida permissão;
• Possibilidade de configuração de workflow básico por assunto, onde a
demanda só poderá ser encaminhada na ordem pré-estabelecida, sem pular
etapas;
• Possibilidade de ordenar os anexos após inclusão.
Possibilidade de listar todas as assinaturas pendentes a serem executadas pelo
usuário;
Possibilidade de assinatura digital em lote, por meio de listagem com campo tipo
























checkbox, onde, ao selecionar, as assinaturas serão feitas em formato de fila;
A situação de cada assinatura deverão ser representada em tela, em caso de falha,
um indicativo aparecerá e, em seguida, o usuário será encaminhado para uma
nova tentativa;
Assinatura digital em lote nos formatos de assinatura nativa ou assinatura ICPBrasil;
Assinatura em lote seguirá os mesmos padrões da assinatura digital individual,
diferindo apenas na possibilidade de realizar várias assinaturas simultaneamente;
Possibilidade de filtragem da fila de assinaturas, escolhendo os documentos que
estão pendentes de assinatura ou exposição de documentos que já foram
assinados;
Através de um sistema funcionalmente integrado o processo digital deverá
proporcionar o envio para a assinatura eletrônica de relatórios e documentos
genéricos, documentos de empenho, subempenho, contratos e aditivos de
contrato.
Deve estar integrado com o sistema de arrecadação para a configuração de taxas,
emissão e consulta de Guias/Boletos dos serviços solicitados/protocolados.
Deve permitir a configuração de parâmetros de integração como provedor,
servidor, token, categoria assunto, notificação, município e entidade .Estes
parâmetros devem viabilizar o envio de documentos para assinatura eletrônica
Permitir que seja configurado o intervalo de tempo da notificação dos usuários
para assinaturas pendentes, sendo o tempo mínimo de 3 segundos.
A integração deve contemplar o acesso direto do usuário signatário a ferramenta
de assinatura eletrônica após o envio do documento, através de um link de acesso
a plataforma de assinatura
Permitir ao administrador informar o setor e a sua função do usuário , dando a
possibilidade de customizar qual o setor principal para que o usuário tenha
acesso aos documentos
O sistema deve permitir somente ao usuário administrador a permissão para
cadastrar usuários novos ou colocar usuários já existentes como signatários
O sistema deve verificar se o e-mail informado para o usuário signatário já está
integrado com a plataforma de assinatura eletrônica. Quando já estiver integrado
o acesso do usuário deverá estar liberado.
O sistema deve verificar se o e-mail informado para o usuário signatário já está
integrado com a plataforma de assinatura eletrônica. Quando não estiver
integrado o usuário deve receber um e-mail com o link e senha provisórios para
acessar a plataforma pela primeira vez.
Deve permitir a definição de quais relatórios utilizam a assinatura eletrônica e o
tipo de documento, para facilitar a localização dos documentos caracterizados






















pelo Tipo
Deve contemplar o envio de documentos de empenho e subempenho através de
um processo de negocio previamente definido
Deve contemplar o envio de documentos de contratos e termos aditivos através
de um processo de negocio previamente definido.
Possibilidade de solicitar assinatura de outros usuários em documentos. Esta
solicitação é exibida para o assinante em formato de notificação na plataforma
Possibilidade de selecionar os usuários signatários por documento, permitindo o
salvamento dos usuários que são assinantes permanentes de um determinado
documento.
Através do envio de documentos para assinatura eletrônica o usuário terá a
possibilidade de escolher no momento da assinatura, se será utilizada Assinatura
Eletrônica ou Assinatura Digital ICP-Brasil (requer certificado digital A1 ou A3
emitido ICP-Brasil).
Possuir componente para execução de assinaturas digitais no browser sem a
necessidade de instalações posteriores e deve ser compatível com navegadores de
internet: Firefox, Google Chrome.
Possibilidade de notificar o usuário quando possuir documentos pendentes de
assinatura e o número de documentos a serem assinados.
Permitir que ao clicar em um ícone de assinatura eletrônica o usuário seja
direcionado para a plataforma de assinatura.
Permitir que ao clicar em um ícone de assinatura eletrônica o usuário tenha
acesso a tela de consulta situação de todos os documentos que estão assinados,
aguardando assinatura ou foram cancelados
Permitir que ao clicar em um ícone de assinatura eletrônica o usuário tenha
acesso direto a tela de download de documentos em lote.
aos gestores, contendo, no mínimo os seguintes itens:
• porcentagem de resolução de documentos do setor.
• nota média dada para as resoluções e despachos do setor.
• porcentagem de leitura dos documentos recebidos do setor.
• assiduidade dos usuários na plataforma, separados individualmente por
setores
• quantificar por usuário o volume de documentos resolvidos atribuídos ao
setor em que está lotado.
Pode-se escolher quais tipos de documento vão para este indicador.
Acesso a uma página específica com um gráfico evolutivo dos setores, em
formato de listagem, organizados hierarquicamente.
Também deverá possui a capacidade de comparar a média de todos os setores
com um setor em específico.
Permitir também visualizar setores com demandas em aberto em determinado




tipo de documento, possibilitando identificar gargalos em processos da
organização
Usuários delegados poderão consultar a relação de eventos ocorridos dentro da
plataforma, de modo a poder auditar as ações realizadas;
Permitir exportar informações dos eventos em formato de dados (ex. CSV).

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
---------- QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA ---------Razão Social: _______________________________________________________
Endereço:
_____________________________________________________________________
CNPJ: _____________________ Telefone: __________ E-mail:
______________________
Nome
do
Representante
_________________________________________________
Item

Descrição

QUANT.
UN

Valor unitário
(R$)

Legal:
TOTAL

Valor
por
extenso
(_________________________________________________________________________)
O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, inclusive com o prazo de até 30 (trinta) dias
para o pagamento das Notas Fiscais, contados da data de recebimento integral dos
medicamentos solicitados pelos municípios.
Declaramos ainda que nos preços cotados estão incluídas todas as
despesas inerentes ao fornecimento do objeto, e, caso nos seja adjudicado o objeto
desta licitação, ou parte dele, nossa empresa se compromete desde logo a assinar o
Contrato Administrativo no prazo que for assinalado.
_______________________, ______ de _________________ de 2021.
_______________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXOIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

___________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº
____________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.
____________________________, portador da Carteira de Identidade nº
__________________________, CPF nº ________________________, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega, nem empregará, durante a vigência do
contrato, menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

_________________, ____ de________________________ de 2021.

______________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

___________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n°_________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade no______________ e do CPF no __________________, DECLARA, para os
devidos fins, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser
microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06.

_________________, ____ de________________________ de 2021.

______________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

______________________________________________,
CNPJ
Nº
______________________, sediada __________________________,declara, sob as penas
da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

_________________, ____ de________________________ de 2021.

________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO INFORMANDO ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
A empresa ___________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº ____________________, por intermédio de seu representante legal,
Senhor(a) ____________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº
______________________, RG nº _______________, DECLARA para os devidos fins,
que
os
e-mails
_________________________________
e
_______________________________ são os endereços eletrônicos oficiais da empresa
destinados ao recebimento de comunicados, notificações e penalidades e ao envio de
requerimentos, defesas prévias e recursos administrativos respeitantes ao Pregão
Eletrônico nº 08/2021.
A empresa declara-se ciente, ainda, de que o prazo concedido pelo CISAMOSC para o exercício do contraditório/ampla defesa será contado do primeiro dia
útil subsequente ao do recebimento da comunicação, independentemente da
confirmação da leitura do e-mail.
A empresa assume os compromissos de manter a atualização dos emails informados e de encaminhar os requerimentos/documentos ao e-mail do CISAMOSC declinado no item 17.12 do Edital Pregão Eletrônico nº 08/2021.

________________, ______ de _________________ de 2021.

__________________________________________________
Assinatura do Representante Legal

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE
DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade
jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº
01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33 D, bairro Jardim Itália, no
Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, representado pela sua Presidente,
Senhor XXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE;

CONTRATADA: XXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, estabelecida na XXX, n.
XX, XXX, CEP: XXX, Cidade/ Estado, representado neste ato por seu Sócio
Administrador, xxxxxxx, denominado CONTRATADO

Pelo presente instrumento, oriundo do Processo Administrativo nº 74/2021, Pregão
Eletrônico nº 08/2021, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal n. 9.412, de 18 de junho de 2018, e
demais legislações pertinentes e, ainda pelas condições e exigências constantes do
presente Edital, a CONTRATANTE e a CONTRATADA, neste ato representado por
seus representantes legais, ao final subscritos, tem entre si, justo e avençado,
Contrato de Prestação de Serviços mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO,
MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS,
COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA DE SOFTWARE
(SISTEMA INFORMATIZADO) PARA GESTÃO PÚBLICA. NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS APOIADOS POR SOFTWARE, COMPREENDEM A MIGRAÇÃO,
INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA USO DOS SOFTWARES, IMPLANTAÇÃO,
MANUTENÇÕES CORRETIVAS E LEGAIS, SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL
REMOTO E TREINAMENTO NAS FUNCIONALIDADES DOS SOFTWARES,
DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, de acordo com as especificações do
Anexo I - Termo de Referência.
1.1. Complementação do objeto
1.1.1. O objeto será composto pelos módulos:
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS AO

TCE/E-SFINGE E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMANTAR 131/2009 – LEI DE ACESSO A
INFORMAÇÃO (TRANSPARÊNCIA)
PATRIMONIO PÚBLICO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
GESTÃO DE PESSOAL – FOLHA DE PAGAMENTO
ATENDIMENTO AO E-SOCIAL
SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO
SISTEMA DE PROCESSOS DIGITAIS COM ASSINATURA ELETRÔNICA.

CLÁUSULA SEGUNDA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO INICIAL
2.1. IMPLANTAÇÃO
2.1.1.

Os serviços relativos à implantação do software deverão ser realizados na
sede do CIS-AMOSC, Rua Adolfo Konder, 33D, Bairro Jardim Itália, CEP:
89802-260, Chapecó/SC, nos municípios consorciados, unidades do CISAMOSC e prestadores.

2.1.2.

A implantação do software inclui os serviços de instalação, configuração,
parametrização e importação de dados.

2.1.3.

O serviço de implantação deverá ocorrer de logo após a assinatura do
presente contrato.

2.1.4.

A implantação do software inclui os serviços de instalação, configuração,
parametrização e importação de dados.

2.1.5.

A instalação dos sistemas, bem como os serviços de reprocessamento,
conversão, customização e migração dos dados, se necessários, deverão ser
iniciados imediatamente após a assinatura do presente contrato, a qual
deverá ser concluída em até 30 (sessenta) dias a contar de seu início, mediante
entrega, pelo Consórcio, dos elementos, informações e dados necessários para
a sua execução, bem como deverá ser monitorado diariamente no período
mínimo de 03 (três) meses para eventuais ajustes.

2.1.6.

No que concerne a integração do sistema com os municípios consorciados, o
prazo para a liberação do layout será progressivo, de acordo com o
cronograma que será programado junto a contratada. Contudo, deverá estar
em operação da data de assinatura do contrato, possibilitando o acesso dos
consorciados ao sistema e, consequentemente devida liberação para que
possam realizar os agendamentos de consultas e demais atos relativos ao
sistema.

2.1.7.

O prazo para integração com os municípios não poderá ultrapassar 30
(trinta) dias a partir do ato adjudicatário.

2.2.

TREINAMENTO
2.2.1. Compreende a realização de capacitação, de toda a equipe de usuários
responsáveis pela operacionalização de todos os módulos do software
adquirido. Envolvendo apresentação inicial do sistema em seus módulos e
funções, dar apoio a parametrização de rotinas de acordo com as
necessidades apresentadas pelos operadores. O cronograma deverá ser
acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, sendo os dias
divididos por grupos de acordo com os interesses nos módulos apresentados
nas datas.
2.2.2. Capacitações

de

CONTRATANTE,

durante

CONTRATADA

for

reciclagem
a

acionada

in

loco,

execução
pela

em

do

local
contrato.

CONTRATANTE

definido

pela

Quando
será

a

definido

cronograma para reciclagem de conhecimentos da operacionalização do
sistema.
2.2.3. Todas as despesas com transporte, alimentação, hospedagem,
deslocamento e monitoração de todos os profissionais da CONTRATADA
envolvidos nos treinamentos, custos de implantação e manutenção do
software ficarão a cargo da empresa a ser contratada.

2.2.4. A capacitação deverá sempre ser realizada por técnicos da
CONTRATADA que detenham total conhecimento do sistema.

CLAUSULA TERCEIRA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO
3.1.

Compreende a prestação de serviços permanentes e necessários destinados a
manter o software sempre em perfeita operacionalização e garantir as características
dos módulos contratados.

3.2.

Indicar no mínimo 03 (três) técnicos que detenham total conhecimento dos
Softwares responsáveis pelo suporte para atendimento ao Consórcio, bem como
todo processo de comunicação entre o CIS-AMOSC e a contratada. Caso haja
alteração/substituição destes responsáveis, esta deverá ser formalizada por escrito
ao Fiscal do Contrato do CIS-AMOSC.

3.3.

Disponibilizar um número de telefone móvel de plantão para contato direto
com os técnicos responsáveis pelo suporte, caso haja problemas com o Software nos
horários fora do horário comercial praticado pelo CIS-AMOSC, inclusive aos
sábados, domingos e feriados.

3.4.

Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de
solução/posicionamento quanto às solicitações de adequações ou incorreções no
sistema, formalizadas pelo CIS-AMOSC.

3.5.

Diante da impossibilidade de solucionar as adequações ou incorreções
apresentadas

no

prazo

acima

estabelecido,

esta

deverá

ser

realizada,

impreterivelmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do envio
da solicitação pelo CIS-AMOSC.
3.6.

Os serviços de manutenção serão prestados mediante a disponibilização, pela
contratada, de ferramentas de acesso remoto. Não sendo possível a correção dos
erros ou falhas através do acesso remoto, a contratada deverá prestar os serviços de
forma presencial, sem qualquer custo adicional ao CIS-AMOSC, tais como

deslocamento, hora técnica ou qualquer outro encargo.
3.7.

O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente
apto a prover o devido suporte ao software, com relação ao problema relatado, ou
redirecionar o atendimento a quem o faça.

3.8.

Caso haja necessidade de prestação de suporte de forma presencial, a
disponibilização de técnico por parte da empresa deverá ser, sem qualquer custo ao
consórcio Contratante.

3.9.

A classificação das Prioridades de Acordos de Níveis de Serviços (SLA) e
Prazos:

3.9.1. Prioridade Crítica: Trata-se de interrupção de serviços essenciais, ou ainda,
quando afeta diretamente o Consórcio, os municípios consorciados e/ou os
prestadores de serviços credenciados, trazendo prejuízos, com a interrupção da
utilização dos serviços.
a)

Prazo para o início do atendimento: 01hora corrida;

b)

Prazo para a solução do atendimento: 06 horas corridas;

3.10.

SOMENTE Sistema inacessível, sem possibilidade de uso.

3.10.1. Prioridade Alta: Trata-se de interrupção, comportamento irregular ou dúvidas
referentes a serviços essenciais, que afetam o trabalho de um determinado
departamento e não possuem contingência.
a) Prazo para início atendimento: 01hora comercial;
b)

Prazo para solução atendimento: 06 horas comerciais;

3.10.2. Prioridade Média: Trata-se de interrupção ou comportamento irregular do
sistema, que, apesar do defeito ou dúvida a respeito do serviço, existem formas
alternativas para que o usuário possa prosseguir com a continuidade do seu processo,
mesmo afetando o trabalho de um determinado departamento ou usuário, mas
possuem contingência.
a) Prazo para início atendimento: 04 horas comerciais
b)

3.11.

Prazo para solução atendimento: 16 horas comerciais
Exemplos práticos: Relatório de Disponibilidade de agendamento

incorreto; Faturamento de prestadores com valores divergentes ou incorretos (em

tela ou em relatório); Impossibilidade de realizar faturamento de prestador de
serviços; indisponibilidade ou erro existente no sistema de compras, licitação e
farmácia.
3.11.1. Prioridade Baixa: Trata-se de interrupção, defeito ou comportamento
irregular, dúvidas referentes a serviços, que afetam o trabalho de um usuário, mas
que possuem contingência, bem como solicitações de melhorias nos serviços. Ou
seja, significa que o defeito não impede o fluxo normal da execução da atividade
ou processo, não geram prejuízos para a execução da funcionalidade. Aqui se
enquadram a maioria dos chamados, principalmente os classificados como
"correção", ou seja, destinada a problemas no sistema, na usabilidade, etc.
a)

Prazo para o início do atendimento 08 horas comerciais

b)

Prazo para a solução do atendimento: 36 horas comerciais.

3.11.1.1. Exemplos práticos: Relatórios incorretos (divergentes entre consulta em
tela e relatório impresso).
3.11.2.

Prioridade Programada: Tratam-se de inovações, implementações ou

melhorias não previstas no contrato, como Termos de Ajustes de Condutas
solicitadas pelo Ministério Público.
a) Prazos: conforme programação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
3.12. Tabela de prioridade, com prazo de início de atendimento e prazo para a
conclusão.
PRAZO PARA INÍCIO DO
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO
PRIORIDADE ATENDIMENTO
ATENDIMENTO
Crítica
1 (uma) hora corrida
6 (seis) horas corridas
Alta
Média
Baixa
Programada
3.12.1.

1 (uma) hora comercial
6 (seis) horas comerciais
4 (quatro) horas comercial
16 (dezesseis) horas comerciais
8 (oito) horas comerciais
36 (trinta e seis) horas comerciais
Conforme acordo entre as partes

Os prazos poderão ter seus tempos de atendimento paralisados/suspensos,

quando a CONTRATADA necessitar de uma intervenção, esclarecimento ou o aceite
da solução apresentada, por parte da CONTRATANTE, sendo retomados após
ocorrer o andamento no chamado, com o esclarecimento ou registrando a
intervenção ocorrida.

3.12.2.

Os

prazos

poderão

ser

prorrogados

desde

que

solicitados

pela

CONTRATADA e submetidos ao Setor solicitante e ao fiscal de contrato, mediante
justificativa e aceitabilidade do mesmo.
3.12.3.

A contratada deverá estar apta a acessar remotamente o software do CIS-

AMOSC de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser
reproduzidos em ambientes internos da empresa fornecedora do software.
3.12.4. A contratada deverá disponibilizar um portal de acesso, para a abertura de
chamados para a solução de possíveis problemas, de acordo com a necessidade do
prestador de serviço e/ou município.
3.12.5.

A empresa contratada deverá fornecer, obrigatoriamente, um portal de

abertura de chamados para a equipe do CIS-AMOSC.
3.12.6.

A contratada, sempre que necessário devera realizar adequações ao sistema

para atendimento as demandas do Contratante.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO
4.1. O prazo de execução será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com
eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico,
podendo ser prorrogado por igual período, total ou parcialmente, até o limite de
48 (quarenta e oito) meses, em conformidade com o artigo 57, IV combinado com
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, se for do interesse de ambas as partes.

CLAUSULA QUINTA VALOR
5.1. A Contratante pagará à Contratada os valores da seguinte forma:
5.1.1. Valor de R$ xxx(xxx), em parcela única, após efetiva conclusão da Conversão
de sistema de saúde compreendendo toda migração de dados, com a implantação
do sistema e treinamento/capacitação aos funcionários do consórcio e, aos
municípios consorciados, mediante apresentação da Nota Fiscal nos termos da
Cláusula sétima.
5.1.2. Valor de R$ xxx (xxx), dividido em 12 parcelas iguais e sucessivas, no valor

unitário de R$ xxxx (xxx) pela Licença de uso, manutenção e suporte ao sistema
instalado, com interface de operação WEB e navegador, compreendendo ainda,
realização de backup, armazenamento, e disponibilização de acesso.

CLAUSULA SEXTA - EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao
da utilização do sistema, após o atesto da Nota Fiscal de Serviços pelo Fiscal do
Contrato, por meio de depósito na conta corrente da Contratada.
6.2. A iniciativa e encargo do cálculo da Nota Fiscal será responsabilidade da
contratada, cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do resultado obtido.
6.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida no mesmo CNPJ o qual foi habilitado para o
certame, não sendo aceito de matriz quando filial e vice-versa.
6.4. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação será motivo de correção
por parte da Contratada e haverá em decorrência, suspensão do pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.
6.5. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação será motivo de correção
por parte da Contratada e haverá em decorrência, suspensão do pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.
6.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.
6.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, apuradas em processo
administrativo próprio.

6.8. A continuidade dos serviços relativo ao objeto, dependerá da manutenção da
Regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

CLAUSULA SÉTIMA REAJUSTE
7.1. Os valores do presente instrumento inicialmente contratados, poderão ser
reajustados, após o período de um ano pelo índice do IPCA/IBGE, desde que
solicitado pela contratada.
7.2. O percentual do reajuste a ser aplicado deverá ser mensurado com base no
último índice oficialmente divulgado.
7.3. O interregno de um ano será contado da data da assinatura do contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.

Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com as condições
estabelecidas, exceto se houver atraso motivado pela CONTRATADA;

8.2.

Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela CONTRATADA
do objeto;

8.3.

Comunicar a CONTRATADA, de imediato, qualquer

irregularidade

constatada na execução dos serviços, exigindo que a mesma tome as providencias
necessárias para sanar os problemas;
8.4.

A CONTRATANTE fiscalizará a execução do contrato, sempre que julgar
necessário;

8.5.

Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução
do objeto, determinando o que for necessária a regularização das faltas ou defeitos
observados;

8.6.

Prestar as informações e os esclarecimentos a CONTRATADA necessária ao
cumprimento dos serviços;

8.7.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer falhas ou irregularidades

verificadas no curso da execução do objeto, determinando o que for necessário à sua
regularização.

CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.

Fornecer quando da implantação dos softwares à seguinte documentação:
Modelo de dados (modelo Entidade Relacionamento), dicionário de dados, com as
definições sobre Entidades, Atributos, Relacionamentos e Domínios e senhas de
acesso ao banco de dados.

9.2.

Executar o objeto contratado na forma ajustada.

9.3.

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente Contrato.

9.4.

Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de
regularidade fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão Negativa de
Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certificado de
Regularidade do FGTS exigidos para a realização do pagamento.

9.5.

Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às
obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.

9.6.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções.

9.7.

Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.

9.8.

Permitir a fiscalização dos serviços contratados, pelo Fiscal do Contrato

designado pela CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas por escrito.
9.9.

Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua
execução, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação da
CONTRATANTE.

9.10.

Designar um preposto por todo o processo de comunicação com a

CONTRATANTE.
9.11.

Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos

serviços.
9.12.

Respeitar os prazos acordados com a CONTRATANTE.

9.13.

Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
9.14.

Atender

prontamente as

reclamações

da

CONTRATANTE,

prestando os esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se
fizerem necessárias;
9.15.

Realizar as demandas necessárias junto a seu sistema, para atender as

necessidades do Contratante;
9.16.

Caso haja alteração nos módulos do sistema, estas, não incidirão em custo ao

Contratante.

CLAUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Os recursos

orçamentários correrão por conta

dotação: 3.3.90.39. 11 – Locação de software

da

seguinte

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES
11.1.

Ao contratado que, sem justa causa, não cumprir com suas obrigações
contratuais, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma
cumulativa:
11.1.1.

Advertência.

11.1.2.

Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não:

11.1.3.

Multa de 0,2% (zero virgula 2 por cento) sobre o valor da obrigação

não cumprida, nos casos de inexecução parcial, recusa em celebrar /assinar o contrato,
desde que a multa não fique em valor inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
quando será penalizado com este valor;
11.1.4.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço prestado em

desacordo com as condições estabelecidas no edital, valor este atualizado até a data da
sua liquidação através do índice governamental vigente, respeitado o mínimo R$ de
1.500,00(um mil e quinhentos reais).
11.1.5.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o CIS-AMOSC, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em decisão
fundamentada da autoridade competente.
11.1.6.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante o CIS-AMOSC, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
11.2.

Havendo aplicação da penalidade de multa, e esta não for adimplida
espontaneamente pela contratada, poderá ser retida pelo Consórcio Contratante, a
fim de cumprimento as obrigações contratadas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESCISÃO
12.1.

O CIS-AMOSC considerará rescindido o contrato, de pleno direito,

mediante notificação extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigada a suportar
ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se o
contratado:
12.1.1. Deixar de executar o serviço na forma e nos prazos estipulados no Edital,
ou infringir qualquer disposição do Contrato, na forma dos artigos 77 e 78
da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, com as consequências previstas no
art. 80 da referida Lei, sem que caiba à contratado direito a qualquer
indenização.
12.1.2. Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução do
serviço.
12.1.3. Verificada qualquer infração do contrato por parte da contratada.
12.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.
12.1.5. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
12.1.6. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições de
serviço ora estabelecida.
12.1.7. Quando houver a existência de 03 (três) reclamações por escrito, garantido
o contraditório e ampla defesa à CONTRATADA.
12.1.8. Não estar regular com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, durante a
vigência do objeto, ressalvado a intenção de regularizar por meio de
comprovação documental.
12.1.9. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente.
12.2.

A rescisão contratual pode ser:

12.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.
12.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo
no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a
Administração.
12.3.

Em caso de rescisão contratual o pagamento final será realizado até o 30º

(trigésimo) dia do mês posterior a emissão da Nota Fiscal, mesmo que a rescisão

e o encerramento da prestação do serviço se deem anterior a esta data.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
13.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão, transferência e/ou
subcontratação no todo ou em parte, não podendo a Contratada se valer deste para
vincular terceiros a presente contratação, sob pena de imediata rescisão e aplicação
das penalidades previstas no presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AÇÕES JUDICIAIS
14.1. Qualquer ação judicial contra a CONTRATANTE oriunda de serviços
prestados pela CONTRATADA, ou mesmo que venha a CONTRATANTE compor a
lide, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual arcará com
todas as despesas de qualquer natureza que do ato resultar, ressarcindo à
CONTRATANTE todo e qualquer valor que for obrigada a desembolsar em razão
dessas ações judiciais, extrajudiciais ou reclamações administrativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. Para resolver os conflitos e dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento, as
partes elegem o Foro da Comarca de Chapecó/SC.
E por assim estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em duas
vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas, para que surtam seus
efeitos legais.
Chapecó/SC, xxx de xxx de 2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO OESTE DE SANTA
CATARINA (CIS-AMOSC)
PRESIDENTE

xxxxxxxxxxx
CONTRATADA

