
TERMO DE REFERÊNCIA

v. 010222 1700

01. APRESENTAÇÃO

Este texto é uma minuta, portanto preliminar, do Termo de Referência, o qual será apresentado às empresas

atuantes no Mercado através de Consulta Pública, em data, horário e local definidos na publicação em Diário

Oficial nº 3120 de 26 de fevereiro de 2022. Sendo assim, poderá sofrer ajustes, na forma de supressão,

acréscimo ou revisão, decorrentes da Consulta Pública, os quais poderão, ou não, serem utilizados na versão

final, que instruirá a preparação do Edital do processo licitatório.

02. OBJETO

O objeto da licitação compreende a contratação de empresa especializada na prestação de serviço e

fornecimento de sistema de gestão público para a esfera Municipal e que ofereça um sistema único e integrado

de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. O sistema deve atender o padrão mínimo de

qualidade definido pelo Poder Executivo da União, conforme disposto no inciso III, parágrafo único, do artigo

48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e também deve ser aderente ao Decreto 10.540 de 05 de novembro

de 2020. Busca-se uma solução totalmente integrada entre seus módulos e que seja 100% Web. Devem ser

considerados a sua implantação na íntegra, a interoperabilidade, ou seja, a migração e conversão de dados de

todos os sistemas legados correlatos, o treinamento, as manutenções legais, corretivas e evolutivas, além do

suporte técnico para a administração pública do município de Florianópolis.

2.1 DETALHES DO OBJETO

Considera-se que a solução tecnológica, objeto desse processo, seja composta por diversos blocos funcionais

que serão denominados de “módulos”.

Estes módulos são conjuntos de funções organizados por unidade funcional na administração pública, com a

possibilidade de inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios, devidamente integrados

evitando atrasos e retrabalhos bem como atrasos no compartilhamento das informações aos tomadores de

decisão.

É fundamental reforçar que as “integrações” entre os módulos são condições primárias para que a informação

possa ser acessada e tratada de forma concorrente entre a gestão. Por conceito básico, essas integrações

devem ocorrer respeitando a sua integridade, sua correção, sua disponibilidade e, principalmente, a sua

confiabilidade, de forma transparente a todas as partes interessadas, sendo elas: usuários, gestores públicos,

cidadãos, órgãos de controle, para citar alguns.

03. JUSTIFICATIVA

A administração pública de Florianópolis precisa contratar e manter uma solução tecnológica integrada para a

gestão dos diversos setores de sua administração com o objetivo de eliminar completamente trabalhos

manuais mitigando, dessa forma, erros e falhas nos controles das suas atividades, bem como para atender às
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exigências do Siconfi - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, desenvolvido

pelo Tesouro Nacional em parceria com o SERPRO.

A solução deve ser integrada e adequada a todas as atuais e futuras legislações nacionais, estaduais e

municipais, sem exceção, em todas as suas instâncias, bem como estar alinhado com as melhores práticas de

uso, trazendo assim, mais eficiência e assertividade nas decisões dos agentes públicos.

Para que as metas da gestão sejam alcançadas com êxito faz-se necessário a contratação de uma solução

tecnológica que realize a integração dos diversos macroprocessos administrativos existentes no município,

dando suporte às necessidades de gestão dos mais diversos departamentos, permitindo, ainda, a padronização

para toda gestão administrativa municipal.

Importante estabelecer que a solução demandada deverá integrar todas as áreas envolvidas na contratação,

possibilitando a troca de informações entre elas, simplificando a realização dos registros dos munícipes,

transferências de informações, dentre outros procedimentos, bem como promover a integração de modo

eletrônico entre os servidores municipais.

A ausência da integração das diversas áreas do município, dentre outros entraves, implica em morosidade e

dificuldades nos processos que tem como objetivo final promover a satisfação do interesse público, ou seja,

melhorar a vida do cidadão, gerando retrabalho para os técnicos e agentes públicos, provocando, ainda, muitas

vezes o desestímulo para o progresso do município.

04. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1 ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados serão prestados e instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Florianópolis e demais

unidades gestoras, integradas através da rede. Os serviços estão divididos nas seguintes etapas:

Fase 0: Planejamento

Fase 1: Serviços de Implantação

Fase 2: Serviço de Manutenção e Suporte Técnico

FASE 0: PLANEJAMENTO

A CONTRATADA deverá realizar o planejamento do projeto com a entrega mínima dos seguintes documentos:

I. Plano de Projeto;

II. Metodologia;

III. Cronograma do projeto;

IV. Plano de Criação do Banco de Dados e Migração dos dados;

V. Plano de implantação do sistema;

VI. Plano de testes do sistema

O cronograma deve contemplar todo o ciclo do projeto: análise e modelagem do negócio e as disciplinas de

qualidade, testes, implementação, implantação, integração, análise e desenho, bem como, a critério da

CONTRATANTE, outras que contribuam para um desenvolvimento eficiente dos trabalhos, e será validado pela

CONTRATANTE.

Entrega: Relatório de planejamento completo.
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FASE 1: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

MIGRAÇÃO e CONVERSÃO

Conversão da base de dados e reestruturação das informações existentes nos sistemas legados de informação

da Prefeitura, de forma que possa ser manuseado através do sistema. A conversão será efetuada com base em

arquivos fornecidos pela equipe técnica da contratante.

Após a conclusão satisfatória da migração e conversão da base de dados e reestruturação das informações

existentes nos sistemas de informação, será emitido “Termo de aceite de migração e conversão”.

Duração: 60 (sessenta) dias.

IMPLANTAÇÃO: Refere-se à prestação de serviços de instalação, integração, configuração, customização,

migração dos dados existentes nos atuais sistemas, testes e liberação definitiva para os usuários, onde será

realizada de acordo com cronograma de execução a ser apresentado pela contratada, respeitando definições e

prazo do termo de referência.

A integração com outros sistemas deverá minimamente:

I. Proceder à definição e implementação de regras, programas e rotinas que possibilitem a perfeita integração

entre o Sistema Único e Integrado e os sistemas legados da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

II. Fornecer as informações e o suporte necessários para que equipes da Prefeitura Municipal de Florianópolis

ou por ela contratadas realizem as adaptações necessárias nos sistemas legados do Município.

III. Fornecer modelo de integração entre os dois ambientes, para que, com os técnicos da Prefeitura Municipal

de Florianópolis sejam estabelecidas diretrizes de trabalho que facilitem e solucionem eventuais ajustes

necessários durante este processo.

Após a conclusão satisfatória destes serviços, será emitido “Termo de aceite da implantação”.

Duração: 180 (cento e oitenta) dias.

TREINAMENTO: Refere-se à capacitação dos usuários a operar plenamente os sistemas contratados, utilizando

todos os recursos existentes e será realizado na sede do Município de Florianópolis, em datas e horários

definidos em comum acordo.

A disponibilização dos equipamentos será de responsabilidade da licitante.

A empresa disponibilizará material didático e os manuais necessários para um bom aprendizado. A empresa

deverá utilizar apostilas próprias para o treinamento.

Os manuais deverão abordar as informações necessárias para boa compreensão da solução de acordo com as

atividades previstas em cada nível de sua operação, sendo entregues em formato digital - modo editável e pdf.

A metodologia dos manuais deverá basear-se na melhor forma de comunicação para cada assunto e usuários,

sendo possível a utilização de tutoriais. Todos os manuais devem ser atualizados de acordo com as alterações

do sistema.

Após a conclusão satisfatória do treinamento, será emitido “Termo de aceite do treinamento”.

Duração: 30 (trinta) dias.
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FASE 2: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

Refere-se a serviços prestados durante toda a vigência do contrato visando esclarecimentos técnicos,

orientação sobre a utilização dos sistemas, para que o mesmo atinja os objetivos desejados quanto ao

funcionamento.

O serviço também poderá ocorrer através de telefone e reuniões remotas via internet, sempre de acordo com

as necessidades da Prefeitura.

Todas as despesas (equipamentos, deslocamentos, hospedagem, alimentação e encargos) inerentes da

prestação dos serviços, seja presencial ou remoto, correrão inteiramente por conta da empresa contratada.

SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT

Os prazos para atendimento do suporte técnico  da licitante seguem discriminados abaixo:

a) Entende-se por “Prazo de Atendimento” o tempo máximo aceitável até a licitante dar ciência ao

CONTRATANTE do incidente relatado - problema.

b) Por “Prazo de Retorno”, entende-se o tempo máximo aceitável para a licitante informar ao

CONTRATANTE a data para solução do incidente - problema, podendo neste prazo, inclusive, já resolver o

respectivo problema relatado, se for possível.

Grau de Severidade Prazo de Atendimento Prazo para Retorno

Serviço indisponível Até 2 horas corridas Até 4 horas corridas

Alto Até 4 horas corridas Até 8 horas corridas

Normal Até 12 horas corridas Até 24 horas corridas

Os prazos definidos acima terão início a contar do cadastro do incidente – realizado, na ferramenta de Help

Desk a ser disponibilizada pela licitante ao CONTRATANTE, observando-se o período de atendimento

especificado acima.

I. Para cada cadastro aberto – com solicitação de serviços, será gerado um número específico/automático

de controle e operacionalização do mesmo, sendo denominado de “chamado” de serviço.

II. É obrigatório que cada “chamado” seja aberto na ferramenta de Help Desk citada acima.

Todas as despesas (equipamentos, deslocamentos, hospedagem, alimentação e encargos) inerentes da

prestação dos serviços presenciais correrão inteiramente por conta da empresa contratada.

a) Primeiros 12 meses após a finalização da implantação: 4 (quatro) profissionais alocados presencialmente

na Prefeitura acompanhando diariamente o processo de implantação, manutenção e suporte técnico;

b) De 12 a 24 meses: 3 (três) profissionais alocados presencialmente na Prefeitura acompanhando

diariamente o processo de manutenção, suporte técnico e novos pedidos de adequações e integrações

que possam surgir;
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c) De 24 a 60 meses: 2 (dois) profissionais alocados presencialmente na sede da Prefeitura acompanhando

diariamente o processo de manutenção, suporte técnico e novos pedidos de adequações e integrações

que possam surgir.

Além disso, o serviço também poderá ocorrer através de telefone e reuniões remotas via internet, sempre de

acordo com as necessidades da Prefeitura.

MANUTENÇÃO e HOSPEDAGEM

Os sistemas de informações e programas serão mantidos em data center pertencente a Prefeitura de

Florianópolis ou da Empresa proponente ou ainda de Terceiros, o que o que apresentar a melhor relação

custo/benefício aos cofres públicos.

A empresa Contratada deverá disponibilizar a atualização de versão de todos os módulos, sempre que

necessário, para atendimento da legislação federal, estadual ou municipal, sem quaisquer ônus adicionais

para o município, durante a vigência contratual.

A Contratada deverá executar a manutenção legal e corretiva dos sistemas contratados, durante a

execução do contrato, de acordo com as exigências a seguir:

o Manutenção corretiva: é aquela decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo

usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi especificado relativo a telas,

regras de negócio, relatórios e integração;

o Manutenção legal: em caso de mudança na legislação, entre outros, a qual deverá ser

elaborada uma programação para atendimento às mudanças ocorridas, sem prejuízos à

operação do sistema e à legislação, durante a vigência contratual;

Todas as manutenções evolutivas e de solicitação exclusiva da Contratante, que impliquem em inclusões

de novas funções, telas ou relatórios, poderão ser desenvolvidas e pagas por horao técnica, mediante

valores indicados pela proponente na proposta de preço, desde que exigido e autorizado pelo responsável

pela gestão do contrato no município.

A Contratada deverá garantir segurança e integridade das informações de todos os sistemas e seus bancos

de dados, mantendo rotinas automatizadas de backups (cópias de segurança), bem como a guarda das

mesmas, que permitam recuperar totalmente as informações, no caso de alguma anomalia no seu

funcionamento ou falha de segurança por algum outro meio.

A plataforma deve possuir elasticidade virtualmente suficiente de armazenamento de dados, que permita

o dimensionado da estrutura de TI dedicada de acordo com a demanda de armazenamento.

Não serão admitidas soluções baseadas em máquinas virtuais estáticas, manualmente dinamizadas, e que

não suportam picos de processamento bem como onerem a administração pública em médio e longo

prazo com aumento de capacidade de processamento.

Os sistemas devem permanecer hospedados em ambiente cloud com comprovação de disponibilidade

multizona com no mínimo duas estruturas distintas e fisicamente separadas em locais com distância

mínima de 10km entre si, assegurando-se plena acessibilidade e disponibilidade dos serviços e da

plataforma.

O ambiente multizona deve funcionar com replicação de dados em tempo real, assegurando

disponibilidade dos serviços em caso de queda de um ambiente cloud, sem prejuízo de disponibilidade e

acessibilidade.
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4.2 REQUISITOS GERAIS DE TECNOLOGIA

Os Requisitos Gerais de Tecnologia abaixo relacionados, estão agrupados em 3 blocos quais sejam:

a) Requisitos 100% obrigatórios na Prova de Conceito

● A solução deve estar totalmente aderente ao Decreto 10.540 (Padrão mínimo de qualidade do Sistema

Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC)

● A solução deve estar totalmente aderente às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP).

● Estar aderente ao Plano de Contas Padrão (PCASP).

● Estar aderente ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV).

● Estar aderente ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

● Estar aderente ao Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação (SIOPE)

● Estar aderente às exigências da LC – 131 (Lei Complementar 131/19 Lei da Transparência) – (Siconfi/STN)

● Estar aderente às orientações e obrigações da Secretaria de Tesouro Nacional (STN)

● A solução tecnológica deve ser desenvolvida em linguagem nativa para a WEB, não sendo permitido a

utilização de nenhum recurso tecnológico, tais como: runtimes, plugins, virtualização ou acesso remoto a

área de trabalho para o uso da aplicação, exceto onde houver a necessidade de softwares intermediários

para acesso a outros dispositivos como leitor biométrico, impressoras, certificados digitais ou por

motivos de segurança da aplicação web.

● Todos os sistemas devem utilizar protocolo HTTPS para navegação na internet, garantido a segurança das

informações tramitadas através de criptografia.

● A solução deve ser composta por módulos e sistemas que garantam a integração e unificação das

informações dos sistemas estruturantes.

● O software deverá ser acessado e compatível com os principais browsers (navegadores) gratuitos

disponíveis no mercado.

● Os sistemas devem permitir o controle de acesso com o uso de senhas, contendo controle de permissões

de acesso tanto por usuário quanto por grupo de usuários, com definição das permissões para somente

consulta, alteração, inclusão, exclusão e outras ações da aplicação como: estornar, cancelar, calcular,

desativar, etc., quando disponíveis, por telas, dentro de cada módulo individualmente.

● Logo após a termo de aceite de implantação da solução, ao final de cada exercício, em uma rescisão ou

término de vigência do contrato, a empresa deverá obrigatoriamente fornecer à Prefeitura o dicionário

de dados atualizado do banco de dados de todos os módulos contratados. O dicionário de dados deve

conter todos os detalhes a respeito das tabelas de dados e seus relacionamentos. Além de listar todas as

colunas de uma tabela, o documento deve fornecer também uma pequena descrição do significado

desta coluna, quais são os valores possíveis, a quantidade típica de valores armazenados e quais

restrições (constraints) agem sobre esta coluna. Além das informações sobre colunas, este documento

apresenta o nome dos objetos que dependem da tabela como: stored procedures, triggers, views e suas

respectivas funções, além dos parâmetros necessários e o que é retornado (return). É importante notar

que este documento deve sempre prever atualizações, para evitar desencontros e desentendimentos.

b) Requisitos com prazo de entrega de até 90 dias a partir da Prova de Conceito
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● Os sistemas devem possuir recursos de extração de dados através de webservices, acessíveis

diretamente pelo usuário final.

● Permitir alternância entre módulos e órgãos, sem novo login, permitindo que, na mudança, o usuário

seja automaticamente redirecionado para o mesmo exercício.

● Possuir um gerenciador de relatórios, permitindo ao usuário final, a partir de um modelo de relatório

existente, criar um novo relatório (salvar como/copiar), alterá-lo e torná-lo público (qualquer usuário

acessa o novo modelo) ou mantê-lo restrito (somente o usuário acessa o modelo).

● Permitir que os relatórios solicitados sejam executados em segundo plano, permitindo ao usuário

continuar trabalhando enquanto o relatório é gerado, com notificação em tela assim que o relatório é

gerado, ou opção de abertura automática, independente do site em que o usuário se encontra.

● Permitir a utilização de elementos visuais no layout dos relatórios, como: textos, imagens, datas, linhas,

quadrados, retângulos, círculos, campos calculados, códigos de barras, códigos QR e gráficos entre

outros.

● Possibilitar que um documento seja assinado digitalmente no sistema, e que, após a assinatura, o

usuário remeta o documento a outro usuário, que receberá notificação dentro do próprio sistema de

que existe documento aguardando sua assinatura.

● Que a assinatura digital possa englobar no mínimo 3 modalidades, sendo (1) a assinatura digital simples,

realizada com login e senha, para documentos internos (2) a assinatura digital avançada, realizada com

tecnologias como o login GOV.BR, para tudo o que for possível e (3) a assinatura digital qualificada,

baseada em certificados rastreáveis pela rede ICP Brasil, por exemplo, exclusivamente para documentos

que exijam esta certificação (Secretários, e Prefeito, p.ex.). Esta assinatura digital deverá contemplar

também a rubrica de documentos com mais de 1 (uma) página.

● Realizar upload de documentos para assinatura, assinar diversos documentos em bloco, assinar

documentos com múltiplos assinantes, assinar documentos em formatos TXT, PDF, XML, P7S, realizar o

download de documentos assinados.

● A solução deve possuir capacidade de integração com outros bancos de dados, gerando relatórios via

webservices com uso de API’s que combinam dados de bancos de dados de terceiros com dados do

próprio banco de dados da solução.

● A solução deve possuir capacidade de exportar, via fonte de dados, informações para que outros

sistemas de informação possam gerar bancos de dados.

● A solução deve possuir fonte de dados que permita a criação de Scripts com o uso integrado e

consistente de soluções tipo formulários online, permitindo ampliação exponencial do uso da

plataforma.

● Possibilitar a distribuição de relatórios para outras entidades ou sistemas, definindo inclusive as

permissões que os usuários das entidades terão nos mesmos, bem como a atualização de relatórios já

distribuídos.

c) Requisitos desejados, porém não obrigatórios

● O software deverá rodar preferencialmente em ambientes Linux.

● A solução deve usar preferencialmente um gerenciador de banco de dados relacional gratuito de grande

capacidade e gerenciamento. No caso de SGBD não gratuito, os custos de aquisição, manutenção e

atualizações devem necessariamente correr por conta da licitante.
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4.3 REQUISITOS GERAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS

Esta política busca garantir a proteção dos dados acessíveis no âmbito das operações da Prefeitura Municipal

de Florianópolis, assegurando que sejam sempre tratados em observância aos princípios necessários da

Administração Pública (art. 37 Constituição Federal), e os princípios previstos no Art. 6º da Lei 13.709 de 2018,

de modo a preservar a qualidade dos dados e transparência ao titular dos dados sobre o tratamento de seus

dados, conforme as melhores práticas de governança e segurança recomendadas pela Agência Nacional de

Proteção de dados (ANPD).

Condições Gerais

A prestação de serviços bem como todos os produtos à ela vinculados deverão obedecer às legislações

vigentes relativas a proteção de dados, em especial as recomendações da Lei 13.709 de 2018, da Agência

Nacional de Proteção de Dados, e o Regulamento Europeu 679/2016 - General Data Protection Regulation

(GDPR).

Premissa

Esta política tem como premissa que dados e informações bem organizados, documentados, acessíveis e

verificados quanto a sua exatidão e validade proporciona as seguintes vantagens:

a) Transparência Pública;

b) Prevenção de fraudes;

c) Mitigação do risco de contradição entre as diversas áreas e gestores da Prefeitura na divulgação de

informações relevantes;

d) Garantia do sigilo e da integridade, autenticidade, disponibilidade, conformidade e segurança de dados e

informações.

Estruturação do Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Corresponde à criação e implementação da base para difusão de conhecimentos relacionados à cultura da

privacidade e proteção de dados na Prefeitura Municipal de Florianópolis, com a elaboração, atualização e

constante monitoramento da efetividade dos normativos que abordam o tema.

Nomeação do Encarregado de Dados Pessoais

É de função da licitante nomear o Encarregado de Dados Pessoais (DPO) que será responsável por orientar a

Prefeitura Municipal de Florianópolis em suas operações de Tratamento de Dados Pessoais, atuando como

canal de comunicação entre a  Prefeitura, a licitante e a ANPD (Autoridade Nacional de Dados).

O DPO poderá ser um funcionário, dedicado ou não, um terceiro contratado, seja pessoa física ou jurídica. Este

profissional deverá ter uma visão ampla do risco associado às operações de Tratamento de Dados Pessoais

considerando sua natureza, o contexto no qual está inserido e suas finalidades. Além disso, deverá manter o

compromisso de sigilo e a confidencialidade em relação ao desempenho de suas atividades profissionais, bem

como deverá eliminar de sua posse os dados que não forem necessários para o desenvolvimento do trabalho.

É dever da contratada registrar a nomeação do DPO, e manter os dados do mesmo sempre atualizados.

Treinamento e Conscientização

Todos os operadores do sistema que atuam em nome da Prefeitura deverão receber treinamento inicial sobre
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as diretrizes previstas na presente política e orientações, pela contratada, uma vez por ano com atualizações e

revisões, caso necessário a cada 6 (seis) meses. A disseminação do assunto se dará por meio de ações de

comunicação e campanhas institucionais, bem como treinamentos e cursos de capacitação.

A empresa ganhadora da licitação deverá encaminhar também cópia dos seguintes documentos:

● Código de Conduta (ou de Ética) da Empresa,

● Política de Governança de Dados Pessoais, incluindo:

▪ o Aviso de Privacidade e

▪ a Política de Cookie

● Nomeação e atualização do DPO

4.4 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Apresentação de comprovação de aptidão para execução dos serviços pertinentes e compatíveis com o objeto

da licitação, mediante apresentação de 03 (três) atestados de capacidade técnica emitidos por Prefeituras,

sendo ao menos 02 (duas) de municípios com população igual ou superior a 50% a de Florianópolis,

comprovando a implantação e a sustentação do software de gestão pública.

4.5 ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Seguem as especificações mínimas de cada módulo da solução.

ATENÇÃO!

Na Prova de Conceito cada um dos módulos deverá atender no mínimo 85% das

especificações, sendo que os 15% restantes poderão ser atendidos num prazo máximo de 90

dias contados a partir da finalização da Prova de Conceito.

a) Contabilidade Pública

● Propiciar ao usuário realizar o cadastro de empenhos objetivando atender o fluxo operacional

proporcionado pela Lei nº 4.320/64. A partir do cadastro do empenho, no momento de salvar, o usuário

deve ter permissão de iniciar imediatamente a fase de "Em liquidação" ou ainda iniciar diretamente a

fase da "Liquidação", sem necessidade de abertura de outros menus e telas.

● Propiciar ao usuário informar os valores dos componentes fiscais em cada período fiscal.

● Propiciar ao usuário registrar os valores arrecadados decorrentes de venda de bens públicos. Informação

referente aos três últimos exercícios conforme artigo 4º, parágrafo 2º alínea III da LRF.

● Propiciar ao usuário cadastrar Naturezas das receitas com suas respectivas características específicas e

segundo o fato gerador, ou seja, acontecimento real que gera o ingresso da receita no cofre público. O

cadastro deve informar seu Número: respeitando a formatação prévia na configuração de natureza de

receita, seu Tipo (sintético ou analítico), sua Descrição e Marcadores vinculados.

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de receita, permitindo possível realizar a

edição, exclusão e o desdobramento das Naturezas de receitas através da listagem.

● Propiciar ao usuário cadastrar naturezas de despesas conforme necessidade da entidade. O cadastro

deve informar sua descrição e suas características específicas segundo o seu fato gerador. O Cadastro

deve respeitar a formatação numérica prévia, conforme a legislação, seu Tipo (sintético ou analítico), sua

9



descrição e marcadores vinculados, permitindo configurar se a natureza da despesa é válida, ou não,

para utilização no exercício.

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de naturezas de despesas, possibilitando realizar a

edição, exclusão e o desdobramento de Natureza da despesa através da listagem.

● Propiciar ao usuário cadastrar Despesas não previstas na LOA (Lei Orçamentária Anual) que objetiva

registrar despesas que não tiveram seus gastos previstos na elaboração da LOA e que receberão recursos

financeiros através de operações de alterações orçamentárias (Suplementações).

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de despesas não previstas na LOA (Lei Orçamentária

Anual), podendo realizar através da listagem, operações de edição e exclusão.

● Propiciar ao usuário cadastrar as Ações de governo conforme necessidade da entidade, consistindo em

informar seu Número, seu Tipo, sua Descrição e Finalidade.

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de Ações por meio da listagem, sem necessidade de

relatório, podendo o usuário editar e excluir o registro de uma Ação. Além disso, o usuário poderá

visualizar as alterações da Ação, bem como desfazer essas alterações.

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros das alterações orçamentárias de receitas. No ambiente

da listagem, poderá realizar a edição e exclusão de uma alteração orçamentária desde que esta não

esteja sancionada.

● Propiciar ao usuário o cadastro de alterações orçamentárias da receita que objetiva alterar o valor

previsto da Receita ou até mesmo criar Receitas que por algum motivo não foram previstas na LOA. Esta

alteração pode ocorrer por meio de algum ato autorizativo (Lei, Decreto etc.). O cadastro deve informar

o tipo de alteração, sua finalidade, a respectiva Receita, o Recurso da Receita, a Dedução, o Valor da

dedução, seu Impacto da alteração (se aumenta ou diminui), e o respectivo Valor.

● Possibilitar a interação do cadastro de alterações orçamentárias da despesa através da listagem. Através

da listagem o usuário poderá interagir com as etapas da alteração orçamentárias que podem ser:

Proposta em elaboração, Proposta Concluída, No Legislativo e Sancionada.

● Propiciar ao usuário visualizar e pesquisar as alterações orçamentárias da despesa através de listagem,

de modo dinâmico, sem necessidade da emissão de relatórios.

● Propiciar ao usuário a visualização e pesquisa dos bloqueios/desbloqueios através de listagem dinâmica

com filtro, sem necessidade de relatório.

● Propiciar ao usuário desbloquear despesas já bloqueadas para a realização da execução orçamentária.

Seu cadastro deve informar a Data, seu Valor, sua Finalidade e sua Fonte de recurso.

● Propiciar ao usuário interagir com o cadastro de bloqueios e desbloqueios através da listagem. Através

da listagem o usuário poderá interagir com os filtros dos bloqueios, selecionando os registros por:

"Todos", "Desbloqueados" ou “a Desbloquear". Poderá realizar operações como: Desbloquear, editar ou

excluir bloqueios. Poderá interagir com o histórico do bloqueio, que além de visualizar toda

movimentação do registro (bloqueios e desbloqueios), poderá, pelo histórico, editar ou excluir um

registro.

● Propiciar ao usuário parametrizar o cadastro de bloqueios de despesas. O usuário poderá configurar o

sistema para bloqueios automáticos, ou para autorizar previamente cada bloqueio vindo do

departamento de compras, devendo ser notificado por mensagem no sistema, a cada novo pedido de

bloqueio.

● Propiciar ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação do

compras, possibilitando a efetivação do bloqueio e desbloqueio orçamentário individualmente, podendo

recusá-lo e apontar o motivo.
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● Propiciar ao próprio usuário personalizar o registro do desbloqueio com informações complementares

conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.

● Propiciar ao usuário cadastrar adiantamentos concedidos de suprimento de fundos e de diárias. Essa

funcionalidade deve registrar todos os adiantamentos concedidos através do pagamento de empenhos

que possuam identificadores de Adiantamento ou diária, possibilitando ao usuário interagir com

listagem dinâmica que permita filtros por favorecido, ou como "Concedido", "Comprovado", "a prestar

contas", "encerrados" ou "todos" em tela, sem necessidade de geração de relatórios.

● Propiciar ao usuário realizar a devolução de valores não utilizados no adiantamento, atendendo a

necessidade da devolução dos valores de adiantamento ou de diárias que não foram utilizados. O

usuário pode executar a devolução do saldo, o que desencadeia a anulação dos documentos de

pagamento, liquidação, em liquidação (se existir) e empenho com o valor devolvido.

● Propiciar ao usuário visualizar e pesquisar os adiantamentos concedidos de suprimentos de fundos e de

diárias através da listagem. A pesquisa dos adiantamentos se dá pelo: Nome do credor, CPF, CNPJ e pela

Especificação do empenho. Na listagem as informações visíveis ao usuário são: Credor, CPF ou CNPJ,

Número do adiantamento, Número do empenho, especificação do empenho, data do adiantamento,

valor, data limite para utilização, data limite para prestação de contas e status do adiantamento.

● Possibilitar aos usuários interagir com os cadastros de Agências bancárias, realizando operações de

edição e exclusão de agências por meio da listagem dinâmica.

● Permitir estorno total ou parcial tanto do saldo da liquidação quanto do valor das retenções,

possibilitando a substituição ou alteração dos documentos fiscais.

● Propiciar ao usuário cadastrar a Anulação de liquidação, pagamento, prestação de contas de

adiantamento e subempenho.

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de Atos, realizando operações de edição e exclusão de

atos, bem como ter a possibilidade de visualizar documentos em anexo aos atos e fazer o download

deles, por meio da listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de texto jurídico, realizando operações de

edição e exclusão de naturezas, por meio da listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de atos pela listagem. A pesquisa pelos tipos de atos

pode ser realizada pela descrição e pela classificação. Na listagem as informações da descrição e

classificação devem ser visíveis ao usuário e passíveis de ordenação

● Permitir gerar liquidações de empenhos a partir da folha de pagamento, permitindo ao usuário interagir

através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação da Folha, possibilitando a

efetivação do Empenho e Liquidação

● Propiciar ao usuário interagir com o cadastro de empenhos através da listagem. Por meio da listagem, o

usuário poderá editar e excluir empenhos, além de poder realizar cópias de empenho, adicionar

subempenho, adicionar liquidação, adicionar pagamento, adicionar anulação, emitir relatório e emitir

nota. Poderá ainda realizar filtros por empenhos ou restos e empenhos a comprovar

● Através da listagem dinâmica de empenhos o usuário poderá efetivar as etapas do "em liquidação",

"liquidação" e "pagamento", além de poder gerar um empenho complementar

● Propiciar ao usuário realizar o cadastro de liquidação, conforme dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/1964

● Propiciar ao usuário a opção de sugerir o texto da especificação do empenho no cadastro da liquidação,

sem a necessidade de digitação (preenchimento inteligente)

● Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da liquidação de empenho

e arrecadação da receita
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● Propiciar ao usuário cadastrar regras contábeis específicas de planos de contas (PCASP) ou definições de

descartes para aplicação nos documentos escrituráveis cabíveis. O cadastro deve informar sua descrição,

seu Status, o Documento escritural e sua Condição.

● Propiciar ao usuário cadastrar uma Solicitação de Diária, com Identificador no empenho, com isso, no

momento de realizar um Empenho utilizando o identificador "Diária", esse empenho ficará associado à

solicitação da diária

● Propiciar ao usuário utilizar marcadores nos cadastros, que serão utilizados nas listagens dinâmicas para

agilizar as análises e pesquisas, conforme sua necessidade.

● Propiciar ao usuário cadastrar os ordenadores da despesa, que são autoridades cujo seus atos resultam

em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos

● Propiciar ao usuário cadastrar e interagir com os cadastros de organogramas, realizando operações de

edição e exclusão de organogramas por meio da listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário realizar a configuração do momento que irá realizar as retenções da entidade, que

pode ser: na liquidação, no pagamento ou individual por retenção

● Propiciar ao usuário criar e configurar as classificações contábeis, permitindo a construção de relatórios

e demais artefatos a partir das configurações estabelecidas

● Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no sistema de compensação dos empenhos de

adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de

contas

● Propiciar ao usuário efetuar a prestação de contas de adiantamento de suprimentos de fundos e de

diárias. A prestação de contas do adiantamento deve ser realizada pela interação do usuário com o

ambiente de listagem, sendo que na efetiva prestação de contas deverão ser informados o respectivo

Número e Data da prestação, os comprovantes das despesas vinculadas e seus respectivos valores.

Permitindo efetuar a devolução de valores não utilizados, caso existam

● Propiciar ao usuário cadastrar Programas de governo conforme necessidade da entidade. O cadastro

deve informar seu Número e descrição, seu Público alvo, seus Objetivos, Justificativa, Diretrizes,

Responsável, e Horizonte temporal, com listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário cadastrar a Administração de recursos, onde devem ser informadas as contas

bancárias administradoras dos recursos e quais retenções extras são administradas por esses recursos. O

cadastro deve informar o Recurso, a Conta bancária administradora e a respectiva Retenção extra

orçamentária administrada, com interação posterior via listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário cadastrar os tipos de comprovantes que serão utilizados no cadastro de

comprovantes para identificar o tipo de documento fiscal (Nota fiscal, Sentença Judicial, Guia de

recolhimento, Outros, Recibo, Fatura, Bilhete de passagem, Cupom fiscal, Conhecimento), podendo o

usuário interagir com o cadastro de tipos de comprovantes, realizando operações de edição e exclusão,

através da listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário cadastrar e interagir com os cadastros de transações financeiras podendo realizar,

através da listagem, operações de edição e exclusão, bem como realizar a ativação de determinadas

transações financeiras

● Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de unidades de medidas, realizando operações de edição

e exclusão, através da listagem

● Verificar estruturação da configuração de fases de encerramento de exercício

● Propiciar ao usuário reabrir o período contábil após encerrado

● Propiciar ao usuário realizar o encerramento do período contábil

12



● Permitir a anulação de empenhos estimativos para que os mesmos não sejam inscritos em restos a pagar

● Permitir a transferência dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no encerramento do exercício

● Não permitir a exclusão de lançamentos contábeis automáticos da execução orçamentária

● Propiciar ao usuário cadastrar Eventos contábeis objetivando configurar roteiros pré-definidos para a

realização da escrituração contábil conforme particularidade de cada documento escritural. No Roteiro

Contábil devem ser informadas as Contas contábeis integrantes do Roteiro, seu Tipo (Débito ou Crédito),

seu Par e Desdobramento caso possua

● Propiciar ao usuário configurar o plano de contas conforme determina a legislação aplicável, podendo

interagir com o plano de contas através de planilha dinâmica

● Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano

de Contas

● Possuir ambiente de escrituração que permita interação, podendo selecionar os documentos por:

"Todos", "Escrituráveis", "Descartado", "Atrasado", "Não escriturado", "Inconsistente" ou "Escriturado"

● Propiciar ao usuário estornar um lançamento contábil, que deve reverter a escrituração de lançamentos

contábeis já existentes. Seu cadastro deve informar o Lançamento contábil desejado, sua data de

estorno, seu histórico e valor

● Propiciar ao usuário descartar registros de interações nos serviços de empenhos,

bloqueios/desbloqueios, arrecadações e escrituração

● Propiciar ao usuário recepcionar/armazenar os documentos enviados pelos departamentos competentes

para proceder com a escrituração contábil.

● Propiciar ao usuário emitir o Balancete Dinâmico, permitindo controlar através de filtros a consulta aos

lançamentos e movimentações das contas contábeis. Possibilitando visualizar os lançamentos das contas

conforme o filtro, apresentando em forma de razão da conta, as movimentações da conta analítica em

questão. Os filtros possíveis para emissão do balancete dinâmico devem ser por Período: Anual, Mensal

e Diário; Grupo, Conta, Visão, apenas saldo atual, Conta corrente, Componente, Registro contábil,

Totalizador por dia, Saldos iniciais, abertura, diários, encerramento e documentos escriturados

● Propiciar ao usuário gerar informações do sistema Contábil para o SIOPE.

● Propiciar ao usuário emitir notas e relatórios a partir dos próprios ambientes do sistema.

● Propiciar ao usuário realizar a interação entre os sistemas Contábil e Compras, permitindo interagir com

registros de empenhos, anulações de empenhos, em liquidação, anulações de em liquidação, liquidação

e anulações de liquidação

● Propiciar ao usuário utilizar alterações contratuais do tipo "aditivo" ou "apostilamento" via interação

com o compras; na emissão de empenhos; arrecadações, bem como na escrituração desses documentos

● Propiciar ao usuário efetuar a interação de Empenhos do sistema Contábil com o Compras

dispensando-o de informar um processo administrativo

● Propiciar ao usuário alterar a entidade logada no sistema rapidamente

● Propiciar ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao informar uma

descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios

● Propiciar cadastrar e realiza a interação do usuário com o cadastro de convenentes e concedentes, por

meio da listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário realizar pesquisa dos convênios recebidos cadastrados ao informar respectivo

convênio, seu objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua justificativa ou situação do mesmo,

demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem as informações do registro, ensejando maior

visibilidade das informações que o usuário necessitar
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● Propiciar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados de forma ágil, gerados de

forma automática com base nos pagamentos de empenho de convênios, por meio de informações

básicas como a data da respectiva prestação e os comprovantes

● Propiciar que pessoas ou empresas fornecedoras do município consulte os empenhos que estão

pendentes de pagamento pelo município via dispositivo móvel

● Permitir registrar a destinação das receitas decorrentes da alienação de bens, referente aos três últimos

exercícios conforme artigo 4º, parágrafo 2º alínea III LRF.

● Propiciar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de Contas

● Propiciar a captura, armazenamento e gestão de notas fiscais contra o CNPJ da entidade através de

monitoramento automático no webservice da Secretaria da Fazenda Nacional – SEFAZ.

● Propiciar a pesquisa das Notas Fiscais eletrônicas, informando o nº da nota fiscal, nome, CPF ou CNPJ da

empresa responsável por sua emissão, data de emissão, valor ou situação.

● Propiciar a visualização de detalhes de uma Nota Fiscal eletrônica quando da consulta da consulta da

Nota Fiscal eletrônica.

● Propiciar a visualização de eventos realizados entre o emitente e o destinatário quando da consulta da

Nota Fiscal eletrônica.

● Propiciar visualização das Notas Fiscais eletrônicas canceladas na SEFAZ Nacional, evitando pagamentos

desnecessários quando do cancelamento da nota, pelo emitente.

● Propiciar a geração automática de Manifestação de Recusa de operação por Desconhecimento de

Operação e Operação não Realizada.

● Propiciar a configuração de certificado do tipo A1 e/ou A3 para comunicação com o Web Service da

SEFAZ Nacional.

● Possibilitar que pessoas ou empresas fornecedoras do município consulte os empenhos que estão

pendentes de pagamento pelo município via dispositivo móvel

● Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referente aos

atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.

● Possuir relatório de saldo das contas por fonte de recurso, possibilitando sua emissão demonstrando

apenas as fontes em que existe diferença de saldo.

● Permitir informar os responsáveis com seus dados pessoais vinculados às entidades.

● Permitir informar a publicidade dos relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária.

● Permitir informar os valores dos componentes fiscais em cada período fiscal.

● Permitir registrar os valores arrecadados decorrentes de venda de bens públicos. Informação referente

aos três últimos exercícios conforme artigo 4º, parágrafo 2º alínea III da LRF.

● Possibilitar aos munícipes e pessoas jurídicas do município a consulta dos empenhos pendentes de

pagamento pelo município consultado via dispositivo móvel.

b) Compras, Licitações e Contratos

● O aplicativo de Compras e Licitações deverá permitir a integração de dados de forma automática ou

ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com os sistemas de Contabilidade Pública,

Tributação Pública, Patrimônio, Almoxarifado, Gestão de Frotas, Gestão de Informação e Custos.

● Deverá propiciar acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento,

registrando as etapas de:

▪ Publicação do processo;
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▪ Emissão do mapa comparativo de preços;

▪ Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas;

▪ Interposição de recurso;

▪ Anulação e revogação;

▪ Impugnação;

▪ Parecer da comissão julgadora;

▪ Parecer jurídico;

▪ Homologação e adjudicação;

▪ Autorizações de fornecimento;

▪ Contratos e aditivos;

▪ Liquidação das autorizações de fornecimento;

▪ Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos.

● Possuir listagens dinâmicas para controle de processos.

● Possuir listagem dinâmica para controle de autorizações de fornecimento.

● Permitir gerar bloqueios na Contabilidade a partir das solicitações de compra.

● Permitir a geração de arquivo com os itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores,

possibilitando a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens da

coleta.

● Integrar materiais do sistema de Compras com materiais utilizados pelo sistema de Frotas e quando

integrado manter os mesmos materiais, fornecedores e centro de custos.

● Permitir a integração com a receita federal para consulta de regularidade dos fornecedores.

● Propiciar controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de

relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo

pendente.

● Propiciar gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação, permitindo a visualização da

geração da movimentação no estoque (gerada ou não) na própria janela de liquidações.

● Permitir gerar bens no sistema patrimonial a partir das liquidações de compra.

● Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, possibilitando

alterar a numeração sugerida pelo sistema.

● Permitir parametrizar o sistema para que quando iniciar, seja mostrado na tela inicial o

acompanhamento da data de vencimento dos contratos e aditivos, selecionando a antecedência em dias

que o contrato irá vencer. Podendo também imprimir a relação dos mesmos.

● Permitir cadastro e emissão de ordem de compra de acordo com as adjudicações do processo. Essa

ordem de compra deve permitir a liquidação total ou parcial de acordo com as entregas do fornecedor.

● Propiciar o cancelamento das autorizações de compra, permitindo a descrição completa do motivo da

anulação.

● Propiciar controle, através de listagem dinâmica, de todas as autorizações e/ou liquidações.

● Permitir realizar o acompanhamento do saldo dos itens da licitação, detalhando por processo e podendo

optar por um determinado período.

● Propiciar efetuar o cadastro dos materiais incluindo informações como material perecível, material

estocável, material de consumo ou permanente, material combustível e o tipo do combustível, descrição

sucinta e detalhada do material, grupo e classe do material, podendo executar o controle de materiais

em lista dinâmica.
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● Permitir vincular ao fornecedor ramos de atividade, documentos e certidões negativas, materiais

fornecidos, nome dos sócios.

● Propiciar o cadastro de tipos de documentos dos fornecedores.

● Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma Tabela/Catálogo de

Preço ou sobre os próprios itens da licitação.

● Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional de Acréscimo sobre uma Tabela

de Preço.

● Permitir a utilização do Pregão para licitações em que o vencedor será aquele que apresentar o Maior

Lance.

● Propiciar o cadastramento de critérios de avaliação para julgamento pela Melhor Técnica e Preço.

● Permitir realizar licitações por lotes com rateio automático do preço unitário, ou ficando a cargo do

fornecedor vencedor a atribuição do preço unitário para cada item do lote.

● Permitir aplicar, em licitações do tipo “Menor Preço por Lote”, descontos proporcionais aos itens que

contemplam cada lote

● Propiciar o controle dos gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos

● Permitir o cadastro dos objetos de Licitação com a possibilidade de acompanhar os valores para cada

modalidade dentro de um mesmo objeto, podendo saber quando o limite for ultrapassado os objetivos

poderão serem utilizados nos processos licitatórios

● Permitir efetuar o vínculo do fornecedor por ramo de atividade

● Permitir efetuar o vínculo dos fornecedores por cada material fornecido

● Permitir utilizar uma codificação para desmembrar um elemento de despesa, podendo ser aplicada na

autorização de compra por departamento

● Permitir o cadastro dos limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação

● Permitir cadastrar a forma de julgamento das propostas dos licitantes que participam da licitação

● Propiciar manter o registro de modelos de textos próprios, como solicitações e pareceres

● Propiciar manter o cadastro do órgão oficial que serão realizadas as publicações dos processos

● Permitir emitir relação das solicitações de compra em um determinado período

● Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta, processo

administrativo ou de compra, tendo como base para o valor máximo do item o preço médio ou menor

preço cotado para o item na coleta de preços

● Permitir cadastrar uma coleta de preços, informando os itens por fornecedor ou por lotes, ainda com a

possibilidade de ler Solicitações

● Permitir cancelar uma coleta de preços, de forma total ou parcial

● Propiciar realizar a pesquisa do menor preço por material, global ou por lote dos fornecedores, e marcar

o vencedor de forma automática

● Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como data da compra, fornecedor, centro de

custo, objeto da compra, local de entrega e forma de pagamento

● Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específicos, por

despesas ou por centros de custo e despesas

● Permitir executar a rotina de anulação da compra direta

● Propiciar emitir o ofício de justificativa de dispensa de licitação

● Propiciar a emissão do parecer do departamento contábil sobre determinada compra direta

● Propiciar a emissão da autorização de fornecimento das compras diretas, permitindo vincular os dados

dos empenhos
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● Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações de data de abertura da licitação, horário da

abertura, número da licitação, modalidade, membros da comissão responsável pela abertura e objeto a

ser licitado

● Propiciar cadastrar e acompanhar os processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, em

listagem interativa

● Propiciar o cadastramento de licitações envolvendo a demanda de uma ou mais entidades, onde a

entidade gestora da licitação poderá gerenciar as aquisições realizadas pelas entidades participantes

● Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de fornecer o

material ou de executar os serviços, mostrando na tela o próximo fornecedor classificado e opção para

assumir ou não o mesmo preço unitário do vencedor anterior

● Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua identificação, tais como

número do processo, objeto da compra, modalidade de licitação e datas de abertura e recebimento dos

envelopes

● Possuir rotina para apurar os vencedores da licitação, bem como desclassificar aqueles que não

cumpriram algum item do edital ou cotaram preço acima do preço máximo estabelecido para um item,

inclusive se for licitação por lotes

● Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação

determinados pela legislação (Lei 10.520/2002)

● Permitir efetuar lances para a modalidade “pregão presencial” em tela com cronômetro para cada lance,

controlar a diferença mínima entre os lances com visualização do valor mínimo aceitável do próximo

lance, bem como ter opção para declinar os participantes que desistem da competição

● Permitir o registro da inabilitação de um licitante logo após o encerramento de cada item/lote do Pregão

Presencial ou somente após o encerramento de todos os itens/lotes registrar a inabilitação de um

licitante o sistema mostra o próximo classificado e assim sucessivamente até encontrar um participante

habilitado

● Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro, possibilitando ao pregoeiro

pausar ou disparar quando desejar

● Propiciar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa e empresa de

pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006

● Conter rotina de classificação das propostas dos participantes do pregão presencial ao abrir o item ou

lote para lances

● Conter rotina de duplicação de dados de um processo de compra já cadastrado para um novo processo

de compra de forma automática

● Conter rotina de cadastramento de sanções administrativas aplicadas aos fornecedores que fornecem

produtos ou serviços para a entidade

● Conter rotina de cadastramento avisos de licitações para posterior publicação, mediante ao cadastro do

processo de compra

● Conter rotina de registro das interposições de recursos nos processos de compra

● Conter rotina de anulação ou revogação dos processos de compra

● Conter rotina de registro das possíveis impugnações no processo de compra

● Propiciar efetuar os registros dos pareceres das comissões de licitação

● Propiciar o registro das homologações e adjudicações nos processos de compra

● Propiciar informar nos processos de compra as dotações orçamentárias da entidade gestora e das

participantes para cada item
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● Propiciar gerar os bloqueios e empenhos para cada entidade contábil através do processo de compra.

● Possuir banco de dados unificado, permitindo o cadastro de diferentes entidades, onde, os cadastros de

materiais e credores poderão ser integrados entre as entidades. O sistema deve permitir cadastrar

processos de compras individuais para cada entidade, desde as solicitações de compras, coletas de

preços, processo de compra e contratos.

● Permitir o cadastro de um processo de compra para mais de uma entidade, permitindo reunir

solicitações de compra de todas as entidades para formação de um único processo licitatório, dessa

forma, os itens deverão ser separados em quantidades para cada entidade levando em consideração as

respectivas dotações e centros de custos. Para esses casos, o sistema deve possuir uma entidade

gestora, responsável pelo processo de compra.

● Permitir manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral e

o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico financeiro,

prorrogação, rescisão ou apostilamento.

● Propiciar registrar o apostilamento das dotações do processo, substituindo uma dotação por outra.

● Propiciar a emissão de demonstrativo com a relação da economicidade do pregão (valor previsto x

lance).

● Possibilitar aos munícipes e proponentes das licitações a consulta do status do processo licitatório no

município consultado via dispositivo móvel.

● Possibilitar no lançamento dos itens a importação da tabela/catálogo oriundo de uma fonte TXT, CSV, XLS

e entre outros formatos.

● Permitir no lançamento dos itens a inclusão de um novo item entre os já inseridos e após renumeração.

● Permitir realizar pesquisa de preço buscando dados do ComprasNet, nas esferas Municipal, Estadual e

Federal.

c) Planejamento Público (PPA, LDO E LOA)

● Permitir executar alterações orçamentárias da despesa, sempre via ato legal (ex.: Lei e/ou Decreto), com

reflexo na execução orçamentária em andamento

● Permitir atualizar o PPA/ LDO a partir das alterações orçamentárias da despesa.

● Propiciar a interação dos cadastros de alterações orçamentárias das despesas realizadas por meio de

listagem interativa, ou seja, o usuário realiza navegação entre as etapas da alteração orçamentárias, ou

seja, proposta em elaboração, proposta concluída, se está no legislativo, ou mesmo, sancionada. Tal

interação, possibilita avançar etapas do respectivo registro, bem como, regressar a mesma.

● Propiciar ao usuário realizar o cadastro de alterações orçamentárias da receita e interagir com os

cadastros a partir de listagem dinâmica

● Propiciar ao usuário cadastrar e pesquisar as alterações orçamentárias da receita através de listagem

dinâmica

● Propiciar ao usuário a emissão e utilização de relatórios da Lei 4.320/64

● Propiciar ao usuário a emissão e utilização de relatórios legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

● Permitir o registro das audiências realizadas para elaboração do orçamento e/ou sugestões da

sociedade, ao informar o tema, o Ato autorizativo, a data e hora, a equipe de planejamento, a situação, o

endereço, o tipo de audiência, o(s) endereço(s) da(s) audiência(s), o assunto, bem como, anexar

documentos da audiência registrada

● Permitir o cadastro e pesquisa das ações de governo
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● Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento

como organograma, programa, ação, função, subfunção, naturezas da receita e despesa e recursos

● Permitir registrar cenários macroeconômicos na LDO para aplicação nas receitas e despesas,

informando: Variável Método de cálculo (percentual ou valor) Percentual ou valor para o ano Atual e

para os próximos anos. Além disso, possibilita informar texto, para detalhar as premissas utilizadas.

● Propiciar ao usuário a criação de uma configuração de organogramas personalizada para que o registro

seja realizado conforme a organização estrutural da entidade pública

● Permitir o registro da configuração de função e subfunção conforme a necessidade do município,

indicando que está em uso uma determinada configuração e validando as funções e subfunções para

utilizá-las no exercício, bem como, informar alguma descrição

● Permitir o cadastro e a pesquisa de dedução da receita em listagem dinâmica, podendo ordená-las ao

serem demonstradas

● Permitir a criação/alteração das despesas do PPA, LDO e LOA de forma incremental durante a elaboração

ou alteração do orçamento, solicitando somente informações obrigatórias, mas possibilitando que as

demais sejam informadas em momento posterior. Permanece assim com a situação em elaboração,

notificando ao usuário de que estão pendentes algumas informações, e logo preenchidas, deve ser

possível o envio ao legislativo e sanção da referida peça orçamentária.

● Permite a visualização de diferenças, inclusão, atualização ou exclusão de receitas da LOA em

comparação a LDO

● Permitir o registro das despesas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

● Permitir a identificação nos registros de receitas e despesas a ausência de informação ou informação

indevida, onde o usuário receberá a orientação devida referente a qual informação deverá ser

complementada ou ajustada

● Permitir o registro das despesas da Lei Orçamentária Anual (LOA)

● Permitir o registro das despesas do Plano Plurianual (PPA)

● Permite o registro de envio ao legislativo quando o orçamento estiver elaborado, possibilitando

informar: Data de envio ao legislativo Observações Após o envio permite retorno ao executivo para

alterações ou sancionar. Além disso, quando estiver como enviado ao legislativo não deve permitir que a

peça orçamentária seja alterada garantindo a integridade dos registros.

● Permitir o envio dos registros de receitas e despesas da LDO para escrituração contábil após a peça

orçamentária ser sancionada, possibilitando a visualização de quais documentos já foram enviados para

escrituração, e se efetuada alguma alteração no orçamento elaborado, enviá-los novamente

● Permitir o envio dos registros de receitas e despesas da LOA para escrituração contábil após a peça

orçamentária ser sancionada, possibilitando a visualização de quais documentos já foram enviados para

escrituração, e se efetuada alguma alteração no orçamento elaborado, enviá-los novamente

● O usuário deve ter a possibilidade de reenviar a LOA para escrituração e caso seja efetuada alguma

alteração no orçamento elaborado, permitindo re-enviar os documentos alterados para escrituração

● Permitir o envio dos registros de receitas e despesas do PPA para escrituração após a peça orçamentária

ser sancionada, visualizando quando os documentos já foram enviados para escrituração, e caso se

efetue alguma alteração no orçamento elaborado, permite-se re-enviar os documentos alterados para

escrituração

● Permitir o cadastro e a pesquisa das equipes de planejamento previamente cadastrados ao informar a

descrição e/ou seus os membros pertencentes, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem
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● Cadastrar a execução de metas físicas e realizar a avaliação, informando: Ação, Programa, Entidade,

Produto, Unidade de medida, Localizador, Meta física estimada, Meta física executada e Observações da

Situação (A executar, Em execução, Executada) além disso, na listagem, permitir realizar uma pesquisa

pelos registros do ambiente, permitindo filtrar por: Ação (número e descrição), Programa (número e

descrição), Situação, Produto, Unidade de medida e Localizador

● Permitir, na LDO, o registro de expansão das despesas e as suas respectivas compensações, uma

descrição, o Ato regulamentar, o valor para o ano atual e para as projeções dos dois anos subsequentes

● Permitir realizar as alterações legais no PPA

● Permitir o cadastro e a pesquisa de naturezas das receitas cadastradas, ao informar total ou parcial a

máscara ou o texto da descrição da natureza, visualizando-as por meio de listagem

● Permitir a visualização de todas as despesas elaboradas no PPA, conforme quadriênio selecionado,

possibilitando de uma forma rápida inserir de forma individual ou em lote, registros de despesas na LDO,

para atendimento do Art. 165 da Constituição Federal 1988. O recurso do saldo a priorizar disponível é

da meta financeira conforme saldo orçamentário da despesa (previsto no PPA menos o priorizado na

despesa da LDO do referido quadriênio.

● O usuário deve ter a possibilidade de replicar os marcadores de receitas e despesa do PPA para LDO por

meio da priorização da LDO

● Permitir o cadastro de programas válido para o quadriênio, não permitindo que sejam incluídos novos

programas no PPA quando a peça orçamentária que esteja com o status diferente de “Em elaboração” ou

“Em alteração” e não podem existir dois programas com o mesmo número

● Permitir a pesquisa dos programas de governos cadastros ao informar o número, a descrição, o público

alvo e os objetivos por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário

necessitar, bem como, ordená-las ao serem demonstradas

● Permitir o registro das projeções atuariais no qual projeta-se o fluxo anual de receitas, despesas e saldo

do regime próprio de previdência social dos servidores públicos para um período de 75 anos. Este

registro deve ser realizado para atendimento do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

● Permitir a identificação quando o valor da meta financeira da receita não está totalmente alocado nos

recursos, confrontando valor da meta em comparação com o valor aplicado nos recursos, demonstrando

a diferença a maior ou a menor

● Propiciar ao usuário informar apenas os recursos na dedução que estejam vinculados a receita,

demonstrando nas deduções somente os recursos da receita para seleção e uso

● Propiciar ao usuário o registro dos recursos que representam as fontes financeiras, que sustentarão e

assegurarão o desenvolvimento do plano de ação e atingimento do objetivo do governo. O registro deve

ser possível por meio de informações como o número, conforme a formatação configurada dos recursos,

o tipo ordinário ou vinculado, uma descrição, bem como, se é um recurso de superávit financeiro,

também conforme a configuração.

● Permitir o registro das fontes de recursos, tipos ordinário e vinculado, conforme a configuração dos

mesmos previamente cadastrada e necessidade do município, informando o número (este respeita a

formatação previamente na configuração de recursos), a descrição, ou até mesmo, se é um recurso de

superávit financeiro, informação habilitada quando a configuração designar uma enumeração de forma

distinta para aqueles que são caracterizados como tal

● Permitir o registro das renúncias fiscais, ao informar a receita da LDO renunciada, o tipo, ou seja, se é

uma redução, isenção etc., a localização, o Ato regulamentador, uma descrição e os valores para o

exercício atual e os dois subsequentes. Permite ainda registrar a(s) compensação(ões) informando as

20



mesmas informações citadas, bem como, o setor beneficiário. Este registro deve ser realizado para

propiciar a elaboração do relatório solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 4º, § 2º inciso V.

● Permitir a visualização mediante pesquisa das renúncias fiscais previamente cadastradas ao informar a

natureza da receita, a descrição da natureza da receita e a respectiva descrição, visualizando-as e

ordenando-as por meio de listagem

● Permitir registrar os resultados nominais mensais de forma automática (dividir por 12). Além disso, caso

o valor do rateio não fechar com valor total do ano logado, o sistema avisa e indica a diferença a ser

ajustada.

● Permitir os registros dos riscos fiscais ao informar o tipo de risco, a entidade pública, o organograma, o

detalhamento e a providência, bem como, o exercício atual e os próximos dois. Este registro deve ser

realizado para possibilitar a elaboração do relatório solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art.

4º, § 3º.

● Permite o registro da sanção da peça orçamentária após seu envio ao legislativo, ao informar a

respectiva data de envio ao legislativo, o Ato autorizativo, possíveis observações, bem como, não

permitir que a peça orçamentária seja alterada quando a mesma estiver sancionada, garantindo a

integridade dos registros

● Permitir após a sanção da LOA disponibilizar as receitas e despesas para execução orçamentária

● Permitir o controle de alteração dos dados do plano plurianual para que, depois de aprovado, os dados

não possam ser alterados.

● Permitir a pesquisa das sugestões realizadas para a elaboração do orçamento previamente cadastradas

ao informar o seu assunto, a sugestão apresentada, a categoria, tipo, período e origem, visualizando-as

por meio de listagem, ensejando maior visibilidade

● Permitir o registro dos tipos de alterações da receita, conforme a necessidade do município e utilizá-los

na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) nos registros de alterações orçamentárias da receita

● Permitir a realização de filtros rápidos das entidades por meio de painéis interativos, selecionando os

saldos positivos ou negativos conforme a necessidade do usuário, listando-as somente os relacionados a

esses

● Permitir a visualização do saldo do orçamento por entidade (receitas (+) transferências recebidas (-)

despesas (-) transferências concedidas) durante a elaboração da peça orçamentária, dispensando por

exemplo, realizar emissões de relatórios para conhecer o saldo planejado

● Permitir a realização de filtros rápidos dos recursos das peças orçamentárias, por meio de painéis

interativos, selecionando os saldos positivos ou negativos conforme a necessidade do usuário,

listando-as somente os relacionados a esses

● Permitir a realização de filtros rápidos com único clique no recurso apresentado na listagem da LOA

somente registros vinculados a receita ou despesa

● Propiciar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de Contas

d) Tesouraria

● Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via

exportação/importação de arquivos).

● Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e

outras configurações no sistema.

● Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa

21



● Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados.

● Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas

extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação

patrimonial, orçamentária e de controle

● Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não

processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação

patrimonial, orçamentária e controle

● Permitir gerar cadastro para pagamento de despesas extraorçamentárias, automaticamente, quando

forem inseridos descontos extra orçamentários na liquidação ou pagamento do empenho

● Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente

● Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo

● Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias deve obrigar a informação do

recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso.

● Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com

cheque) seja efetuado sem o respectivo registro.

● Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a

pagar):

▪ Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos;

▪ Gerando recibos permitindo estornos;

▪ Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas;

▪ Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações

● Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade

● Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos

fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento

seja realizado individualmente

● Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito

em conta bancária os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições

bancárias.

● Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos.

● Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias).

● Propiciar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias).

● Permitir que sejam emitidas notas de:

▪ Recebimento;

▪ Liquidação;

▪ Ordem de pagamento;

▪ Restos a pagar;

▪ Despesa extra;

▪ Respectivas anulações

e) Portal de Controle do Gestor Público

● Visualização da fonte de informação em cada indicador, para que o gestor municipal saiba qual é origem

dos dados, garantindo assim a confiabilidade necessária para a tomada de decisão

● Permitir a personalização de um gráfico através de um modelo pré-estabelecido
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● Permitir que o usuário realize a ordenação de disposição visual de sua preferência nos indicadores de

uma aba temática.

● Permitir ao gestor público a seleção de indicadores de sua preferência possibilitando que os mesmos

sejam visualizados de forma conjunta formando um painel especial para compor os indicadores de sua

preferência.

● Permitir ao gestor público a visualização do quadro societário referente a uma pessoa Jurídica

contribuinte do município. A visualização conterá uma listagem de sócios da Pessoa Jurídica exibindo

detalhes sobre o nome, CPF/CNPJ e percentual de participação e situação do sócio.

● Permitir a recepção de dados dos sistemas de gestão de custos municipais, via web service, de acordo

com layout definido.

● Permitir a recepção de dados dos sistemas de arrecadação via web service, de acordo com layout

definido.

● Permitir a recepção de dados dos sistemas de gestão escolar via web service, de acordo com layout

definido.

● Permitir a recepção de dados dos sistemas da saúde do município via web service, de acordo com layout

definido.

● Permitir a recepção de dados dos sistemas de gestão pessoal via web service, de acordo com layout

definido.

● Permitir a recepção de dados de sistemas de gestão contábil e orçamentária via web service, de acordo

com layout definido.

● Permitir a recepção de dados de sistemas de gestão patrimonial via web service, de acordo com layout

definido.

● Permitir a recepção de dados de sistemas com informações de frotas via web service, de acordo com

layout definido.

● Permitir a recepção de dados de sistemas da linha de licitações e contratos via web service, de acordo

com layout definido.

● Permitir a recepção de dados gerados por outros sistemas, desde que atendidos os formatos

pré-estabelecidos pelo leiaute do service layer e autorizado por token.

● Possibilitar que o gestor público verifique a posição no ranking referente ao resultado da apuração dos

custos gerados pelos objetos de custos apurados pelo município comparando o resultado com outros

municípios da mesma microrregião, mesmo estado e do país.

● O gestor público somente saberá sua posição do ranking, sem saber os resultados dos demais

municípios. Da mesma forma, os demais municípios não saberão os resultados do Município visualizado.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 menores

custos unitários médios da merenda escolar gerados por unidades escolares no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

custos unitários médios da merenda escolar gerados por unidades escolares no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise do custo médio

unitário da iluminação pública por habitante no exercício atual.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise do custo médio

unitário da iluminação pública por Imóvel no exercício atual.

● Possibilitar ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise do custo médio

unitário da merenda escolar por aluno realizada no exercício atual.
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● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise do custo médio

unitário da coleta de lixo por imóvel realizada no exercício atual.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente ao valor dos investimentos em obras públicas realizados pelo Município no exercício

corrente.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente ao valor do Patrimônio público gerido pelo Município.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente a quantidade de veículos da frota gerida pelo Município.

● Possibilitar ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise dos 10 maiores

valores investidos em patrimônio municipal detalhados com base na classificação de tipos de

Patrimônio.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise da quantidade de

veículos pertencentes à frota municipal classificados conforme o tipo de veículo.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 menores

dotações orçamentárias bloqueadas no município considerando os valores envolvidos.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 maiores

dotações orçamentárias bloqueadas no município considerando os valores envolvidos.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador numérico que demonstra o saldo atual do valor

total das dotações orçamentárias bloqueadas.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 menores

licitações em andamento no município considerando os valores envolvidos.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 maiores

licitações em andamento no município considerando os valores envolvidos.

● Possibilitar ao gestor público a visualização de indicador numérico que demonstra o valor total das

licitações em andamento do município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 grupos

de materiais que possuem os maiores valores em estoque no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador numérico que demonstra a valor da posição atual

dos estoques armazenados pelo município.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente a avaliação média da nota de avaliação do IDEB obtida pela rede municipal de Educação

do Município.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente a quantidade de alunos abrangidos pela rede municipal de ensino cadastrados no

sistema de educação do município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 creches

da rede municipal que mais possuem crianças aguardando em fila de espera.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente às 10 creches

da rede municipal que mais possuem vagas livres.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador numérico que demonstra a quantidade de crianças

aguardando na fila de espera das creches da rede municipal.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador numérico que demonstra a quantidade de vagas

livres nas creches da rede municipal.
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● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

as vagas de creches ocupadas com as vagas de creches livres disponibilizadas pela rede pública

Municipal.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador numérico que possibilite a análise da quantidade

de alunos matriculados no 1º ao 5º ano e a quantidade de alunos matriculados no 6º ao 9º ano.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 menores

notas médias geradas por alunos do 6º ao 9º ano por estabelecimento de ensino do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

as notas médias previstas com as notas médias dos últimos 3 anos obtidas pelos alunos do 6º ao 9º ano

da rede pública Municipal.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 Maiores

notas médias por disciplina de ensino gerados por alunos do 1º ao 5º ano do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 menores

notas médias geradas por alunos do 1º ao 5º ano por estabelecimento de ensino do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 maiores

notas médias geradas por alunos do 1º ao 5º ano por estabelecimento de ensino do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a nota média prevista com as notas médias dos últimos 3 anos obtidas pelos alunos do 1º ao 5º ano da

rede pública Municipal.

● Possibilitar ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10

maiores notas médias por disciplina de ensino do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10 menores

notas médias por estabelecimento de ensino do Município.

● Possibilitar ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente as 10

maiores notas médias por estabelecimento de ensino do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

as notas médias previstas com as notas médias dos últimos 3 anos obtidas pelos alunos da rede pública

Municipal.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise das despesas com

educação já efetivamente comprometidas pelo Município, dividindo em valores já vencidos e não

quitados e valores com vencimento para as competências futuras.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa

mensal entre a despesa com educação realizada com o percentual da meta constitucional de gastos com

educação referente ao exercício atual.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a despesa com educação prevista com o valor efetivamente gasto pelo Município no exercício financeiro

atual.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente a quantidade de servidores do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise da série histórica

mensal dos últimos 12 meses referente a quantidade de afastamento dos servidores em números de

dias afastados.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

valores de gastos com funções gratificadas por órgão do Município.
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● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa da

proporção de gastos com funções gratificadas em relação aos demais gastos com pessoal.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

valores de gastos com horas extras por órgão do município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa da

proporção de gastos com horas extras em relação aos demais gastos com pessoal.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

valores de gastos com cargos comissionados por órgão do município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa da

proporção de gastos com pessoal em cargo comissionado em relação aos demais gastos com pessoal.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa

mensal entre a despesa com pessoal realizada com o percentual da meta de gastos de pessoal estipulada

pela Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao exercício atual.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a despesa com pessoal prevista com o valor efetivamente gasto pelo Município no exercício financeiro

atual.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente a quantidade de Empresas cadastradas pela arrecadação do Município.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente a quantidade de Imóveis cadastrados pela arrecadação do Município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

devedores com dívida protestada pelo município.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

arrecadadores de outros tributos no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a evolução mensal acumulada da arrecadação com outros tributos realizado com o valor previsto.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a receita prevista para arrecadação dos outros tributos com o valor efetivamente arrecadado.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

arrecadadores de alvará no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a evolução mensal acumulada da arrecadação com alvará realizado com o valor previsto.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a receita prevista para arrecadação de Alvarás com o valor efetivamente arrecadado.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

pagadores de ISS no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a evolução mensal acumulada do ISS realizado com o valor previsto.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a receita prevista para ISS com o valor efetivamente arrecadado.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

pagadores de IPTU no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a evolução mensal acumulada do IPTU realizado com o valor previsto.
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● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise comparativa entre

a receita prevista para IPTU com o valor efetivamente arrecadado.

● Permitir ao gestor público a visualização de um ranking que possibilite a análise referente aos 10 maiores

devedores cadastrados em dívida ativa no município.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise referente a

situação mensal da dívida ativa demonstrando o saldo do valor ao final de cada mês.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise referente a

situação atual da dívida ativa demonstrando os valores que foram encaminhados a protesto comparando

com os que ainda não foram enviados para protesto.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente ao saldo atual referente ao valor do saldo das contas, ao valor comprometido do

orçamento e o valor disponível para empenhos do município para o exercício corrente

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

referente ao valor do orçamento total do município para o exercício corrente.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise referente ao valor

histórico mensal acumulado da despesa realizada apresentando o detalhamento conforme a fonte de

recursos livres ou vinculados.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador numérico que possibilite a análise referente ao

saldo atual das contas apresentando também a divisão do saldo em recursos livres e vinculados.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico possibilite a análise referente ao valor

histórico mensal acumulado da despesa realizada em comparação ao valor previsto.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise referente a

situação atual da despesa em comparação ao valor previsto.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico que possibilite a análise referente ao valor

histórico mensal acumulado da receita realizada em comparação ao valor previsto.

● Permitir ao gestor público a visualização de indicador gráfico possibilite a análise referente a situação

atual da receita em comparação ao valor previsto.

● Possibilitar ao gestor público, imediatamente após o acesso ao sistema, a visualização numérica

correspondente ao número de habitantes do Município conforme informações divulgadas pelo IBGE.

f) Patrimônio Público

● Propiciar a indicação da configuração do organograma do município que será válida para o exercício.

● Propiciar o controle dos bens por meio de registro de placas.

● Propiciar o registro da fórmula de cálculo para diferentes métodos de depreciação, exaustão e

amortização, permitindo a classificação em linear, soma de dígitos ou unidades, podendo ativar ou

desativar.

● Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da entidade.

● Permitir o registro de grupos de bens, definição do percentual de depreciação anual, valor residual do

bem e vida útil do grupo de bens, com controle e consulta através de listagem dinâmica.

● Propiciar o cadastro de unidade de medida dos bens da entidade, permitindo informar a abreviatura.

● Permitir o cadastro dos tipos de transferências dos bens, informando descrição e classificação, e nos

casos de transferência entre responsáveis, organogramas, grupos de bem ou localização física.
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● Propiciar o armazenamento de documentos relacionados ao bem, ou a sua localização, através de

arquivos em formato PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG.

● Permitir o cadastro de localizações físicas.

● Permitir o registro de seguros de bens, com controle de seguradora, vigência, valor e apólice.

● Propiciar o envio, retorno e consulta de bens da manutenção, permitindo o registro da próxima revisão.

● Propiciar o envio, retorno e consulta de bens cedidos ou emprestados, com registro da data prevista

para retorno.

● Propiciar o registro da utilização do bem imóvel, classificando em dominicais, uso comum do povo, uso

especial, em andamento.

● Permitir tombar o bem, demonstrando o organograma, placa e responsável.

● Permitir informar o estado de conservação dos bens.

● Permitir identificar na listagem a situação que o bem se encontra, inclusive de estar ou não em uso.

● Propiciar a remoção do registro do bem até quando for colocado em uso.

● Permitir o cadastro de responsáveis pelos bens patrimoniais, informando nome, CPF, telefone, e-mail, se

é funcionário do município, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço.

● Permitir a emissão e registro do Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens.

● Propiciar o uso de formas de depreciações flexíveis, com base na necessidade.

● Propiciar a baixa de bens de forma individual ou em lote, atualizando automaticamente a situação do

bem para baixado, bem como estornar a baixa após sua finalização, retornando o bem para a situação

antes de ser baixado.

● Propiciar transferências de bens entre organograma, responsáveis, grupos de bens, e localizações físicas.

● Permitir transferências individuais ou por lote, atualizando automaticamente os novos registros no bem.

● Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão, baixa, perda,

furto, roubo, sucata).

● Permitir o lançamento automático no Aplicativo de Contabilidade Pública das movimentações

(incorporações, baixas, reavaliações, depreciações).

● Permitir a elaboração de inventário de bens patrimoniais.

● Permitir o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e assistência técnica.

g) Almoxarifado

● Propiciar o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência de

materiais. Realizando a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada.

● Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado, anulando as

quantidades que não possui estoque e sugerindo as quantidades disponíveis em estoque.

● Permitir informar limites mínimos de saldo físico de estoque.

● Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de consumo, para poder

delimitar ao departamento a quantidade limite que ele poderá requisitar ao almoxarifado mensalmente.

● Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas compras, para estimativa

de custo.

● Propiciar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, possibilitando a realização do

pedido ao Compras por meio de requisição ao Compras.
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● Propiciar integração com o sistema de compra para realização de entradas de materiais importando

dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por meio de informações de notas fiscais,

acesso ao centro de custos, materiais e fornecedores.

● Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado, bem como realizar o

controle de pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de materiais.

● Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias, através das

requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo.

● Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a movimentação, seja de entrada ou

saída de materiais quando o estoque e/ou produto estiverem em inventário. Sua movimentação

somente poderá ocorrer após a conclusão do inventário.

● Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize bloqueios por depósito, por

produto ou por produto do depósito, a fim de não permitir nenhum tipo de movimentação

(entrada/saída).

● Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o

resultado ao final do ano.

● Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por:

▪ Almoxarifado/depósito;

▪ Período;

▪ Materiais vencidos;

▪ Materiais a vencer.

h) Frotas e Veículos

● Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro da entidade

controlando o saldo dos materiais.

● Controlar automaticamente a substituição de marcadores (hodômetros e horímetros) por meio das

movimentações do veículo.

● Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, utilizada e saldo

restante, com possibilidade de anulação parcial da licitação.

● Propiciar registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o motorista, o setor

requisitante, a distância percorrida, a data/hora, a quilometragem de saída e de chegada.

● Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como troca de odômetro, acidentes etc.,

registrando as respectivas datas.

● Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas para os veículos, devendo ser

armazenadas no próprio banco de dados e possibilitando sua visualização pelo próprio cadastro.

● Permitir o cadastramento dos tipos de ocorrências indicando se o tipo de ocorrência se refere a uma

adaptação no veículo ou não.

● Permitir o registro das multas sofridas com o veículo, vinculando ao motorista: local da infração, tipo de

multa (gravíssima, grave, média e leve), responsável pelo pagamento (funcionário ou entidade), valor em

UFIR e moeda corrente e a data do pagamento.

● Permitir cadastrar ordens de serviço para os veículos da entidade.

● Permitir controle das revisões realizadas e previstas no veículo, informando a quilometragem da revisão

e da próxima a ser realizada, mais alguma possível observação da revisão.
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● Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca (caixa, diferencial, motor

ou torque).

● Permitir cadastrar informações de pagamento do IPVA dos veículos.

● Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segurado) para os

veículos.

● Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da data/valor do licenciamento e

seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório por período e veículo.

● Propiciar inserir as informações dos funcionários que possuem carteira de habilitação.

● Propiciar o registro das saídas e retornos dos veículos.

● Propiciar a geração de relatórios dos dados cadastrais alimentados ao sistema como veículos, centro de

custos, funcionários, fornecedores, ocorrências, despesas, materiais

● Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada um, emitindo relatório

demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o consumo do veículo (baixo, normal ou alto).

● Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os seguintes campos: centro de

custo requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de chegada, nome do motorista e

data/hora de saída e chegada.

● Permitir o cadastro de veículos com informações detalhadas como: marca e modelo do veículo, potência

do motor, cilindradas, tipo de combustível utilizado, além da classificação (passageiro, carga, tração),

capacidade volumétrica de combustível e informações extras como centro de custo e materiais que o

veículo necessita.

● Possuir o cadastramento de “Reservas de veículos” por centro de custo e por funcionário, registrando a

data da reserva e o período que o veículo será reservado, e a finalidade (Serviço, Viagem, Manutenção).

● Propiciar controle de vencimentos do licenciamento dos veículos, em painel dinâmico, com possibilidade

de alteração de dados diretamente pela lista.

● Propiciar controle de motoristas em painel dinâmico, com possibilidade de alteração de dados

diretamente pela lista.

● Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente.

● Permitir controlar os serviços que são realizados utilizando os veículos da entidade.

● Propiciar efetuar o cadastro das cidades que abrangem a competência da entidade.

● Permitir a emissão de relatórios com as informações que contemplam o cadastro de veículos detalhando

dados como os materiais utilizados pelos veículos.

● Permitir a emissão de relatórios com os dados de controle de vencimentos das informações de troca de

óleo, revisão, seguro, licenciamento, multa de trânsito e carteira de habilitação.

● Propiciar inserir as despesas nos lançamentos dos gastos com os veículos da entidade, como nas ordens

de abastecimento e serviço.

● Permitir cadastrar as possíveis ocorrência pelas quais os veículos passaram.

● Permitir inserir as informações dos seguros firmados para os veículos.

● Propiciar efetuar o controle do registro das saídas e retornos dos veículos.

● Propiciar o controle de manutenção dos veículos através de painel interativo com filtros.

● Propiciar realizar o registro das ordens de prestação de serviços que são realizados utilizando os veículos

da entidade.

i) Portal da Transparência
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● Atender às Leis Complementares nº 101 e nº 131.

● Atender aos anexos da Lei nº 9.755/98.

● Atender aos preceitos e exigências da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação).

● Disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o

primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem prejuízo do

desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno

funcionamento, conforme legislação.

● Integrarão o sistema todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos

e as empresas estatais dependentes.

● O sistema deverá permitir no mínimo a consulta de Receitas, Despesas, Patrimônio, Licitações, Compras,

Contratos, Pessoal, Demonstrativos contábeis, Convênios e Obras Públicas.

● Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o SISTEMA deverá

gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as

seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução

orçamentária e financeira:

▪ Quanto a despesa:

a) O Valor do empenho, liquidação e pagamento;

b) A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, natureza da despesa e a fonte

de recursos que financiam o gasto;

c) A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento exceto no caso de folha de pagamento de

pessoal e de beneficiários previdenciários;

d) O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o

caso, com o número do correspondente processo;

e) O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso.

▪ Quanto à receita, os valores das receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua

natureza, relativas a:

a) Previsão;

b) Arrecadação.

● Exibir as receitas organizadas por natureza, permitindo navegar em cada nível de seus respectivos

subníveis, exibindo o total dos seguintes valores, por nível: Receita prevista, receita arrecadada.

● Exibir as despesas organizadas por natureza, permitindo navegar em cada nível de seus respectivos

subníveis, exibindo o total dos seguintes valores, por nível: Total de créditos, Fixado, Empenhado,

Liquidada, Pago.

● Permitir visualizar os empenhos emitidos para cada fornecedor, os itens dos empenhos, a quantidade, o

valor unitário e o valor total.

● Permitir visualizar o tipo, número, data de emissão e data de pagamento dos documentos fiscais ligados

a cada empenho.

● Exibir os valores recebidos e/ou repassados de transferências financeiras por Unidade Orçamentária.

● Permitir consultar despesa por unidade gestora, por natureza da despesa, permitindo navegar em cada

nível da natureza, exibindo seus respectivos valores empenhados, liquidados e pagos.

● Exibir informações detalhadas sobre diárias, tais como: Número da diária, local de saída, local de

retorno, data de partida, data de retorno, objeto, valor unitário, quantidade.

● Permitir visualizar as informações da nota de empenho, tais como: nº do empenho, programa, fonte de

recurso, processo licitatório, modalidade, contrato, valor empenhado, liquidado, pago, retido, itens do
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empenho (descrição, valor unitário, quantidade, total) e documento fiscal (tipo, número, data de

emissão e data de pagamento).

● Possuir uma seção específica que permite a exibição das licitações realizadas pela entidade, juntamente

com as etapas do processo, as modalidades, empresas participantes e ganhadoras, mercadorias com

suas respectivas quantidades e cotações de cada participante, além dos responsáveis legais das

empresas e a relação dos fornecedores impedidos de licitar. Possibilitar também a publicação dos

documentos legais tais como editais, avisos retificações e toda a documentação vinculada ao certame.

● Possuir uma seção específica que permite a exibição de todos os itens contratuais dos seus fornecedores

de bens e serviços contratados pela entidade. Permitir também a publicação do contrato, na sua íntegra,

para a visualização completa do documento bem como aditivos e outros possíveis documentos

adicionais, possibilitando também o download dos mesmos.

● Exibir informações detalhadas sobre os convênios, tais como: número, valor, data de assinatura, objeto,

documentos e textos, participantes.

● Possuir uma seção específica que apresenta a relação dos cargos e salários dos servidores da entidade,

os valores calculados da folha de pagamento separando-os por entidade, secretaria, organograma,

lotação e classificação, conforme seus respectivos planos de carreira.

● Disponibilizar acesso público a todos os atos da administração pública, tais como, portarias, leis,

decretos, licitações, contratos, aditivos, convênios, resoluções etc.

● Possuir uma seção específica para exibição dos relatórios de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da

Execução Orçamentária, ambos compostos de uma série de demonstrativos contábeis, publicados em

bases mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais, conforme princípio constitucional da

publicidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei nº 9.755/98.

● Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilite ao cidadão efetuar

questionamentos através de um canal direto com a entidade. Esta solicitação deve ser digital, gerando

número de protocolo e possibilitando uma futura consulta sobre o status do pedido de informação,

sempre respeitando prazos e normas estabelecidas pela Lei de acesso à informação.

● Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilita consultar um relatório com

estatísticas dos pedidos de informação já solicitados, os atendidos, prorrogados, deferidos e indeferidos,

conforme preconiza a Lei de acesso à informação.

● Permitir que as informações consultadas pelo cidadão possam ser exportadas em diferentes formatos

como PDF, ODT, ODS e CSV, conforme os filtros disponibilizados nas consultas do sistema.

● Permitir que as consultas disponibilizadas possam ser incorporadas no Portal Transparência próprio da

Prefeitura.

● Permitir consultar tributos arrecadados, receitas orçamentárias e receitas extra orçamentárias.

● Permitir consultar empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados.

● Permitir consultar relatórios legais, gerados com base nos dados inseridos nos correspondentes sistemas

de gestão.

● Permitir acesso às informações de forma consolidada e por Entidade gestora municipal.

● Permitir que nas consultas de informações disponibilizadas seja possível efetuar filtros por data

(período), entidade e demais filtros pertinentes a cada consulta.

j) Gestão de Custos
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● O aplicativo de Gestão de Informações e Custos deverá permitir a integração de dados de forma

automática ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com os sistemas de

Contabilidade Pública, Compras, Licitações e Contratos, Tesouraria e Folha de Pagamento, no mínimo.

● Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades (multi-entidade).

● Permitir que o usuário troque a entidade, visão e exercício que esteja operacionalizando sem a

necessidade de encerramento da sessão.

● Possuir na tela home do sistema, de forma prática, o atalho para acesso às principais funcionalidades

utilizadas no dia a dia pelo usuário.

● Permitir o cadastro de inúmeros alocadores de custos com características distintas para os tipos de

métodos de custeio existentes, bem como sua variação ao longo do tempo.

● Permitir cadastrar as atividades direcionadoras de custos utilizados nos alocadores de custos pelo

método de custeio baseado na atividade (ABC).

● Permitir o cadastro dos centros de custos da entidade. Uma vez cadastrado, devem os centros de custos

possuírem as seguintes configurações:

▪ Classificação de direto ou indireto;

▪ Vinculação ao objeto de custos (se for o caso);

▪ Vinculação ao método de custeio e alocador (se for o caso);

▪ Classificação institucional/funcional/programática;

▪ Elementos de custos vinculados;

▪ Vinculação do centro custos com os sistemas estruturantes.

● Permitir cadastrar os elementos de custos em diversos níveis sintéticos ou analíticos, bem como

classificá-los em fixos ou variáveis. Além disso, permitir que sejam vinculados os elementos cadastrados

com vinculação ao sistema estruturante que gerará a informação de custos.

● Permitir cadastrar vários métodos de custeio para uma mesma entidade, inclusive o custeio baseado em

atividades (ABC). Estes métodos de custeio devem ser caracterizados e terem seus alocadores de custos

vinculados. Também é possibilitado que sejam utilizados métodos de custeio que não geram alocações

de custos indiretos.

● Permitir cadastrar objetos de custos sejam eles por ordem ou contínuos, vinculá-lo a respectiva

classificação institucional/funcional/programática, cadastramento das variáveis físicas, bem como seu

valor econômico, tudo isto conforme as alterações ocorridas na linha do tempo.

● Permitir cadastrar exercícios.

● Permitir parametrizar a integração com sistemas estruturantes geradores de informações de custos da

entidade, sendo eles sistemas de gerenciamento de contabilidade, folha de pagamento, estoque,

patrimônio, licitações e contratos.

● Possibilitar, através de configuração, quais itens devem ser tratados como exceção na apuração dos

custos.

● Permitir parametrizações de informações dos sistemas estruturantes para caracterização do regime de

competência, possibilitando o gerenciamento dos fatos geradores que executarão os lançamentos de

custos.

● Possibilitar que a entidade realize o cálculo de custos sobre vários prismas diferenciados através da

criação de visões de custos.

● Possibilitar que sejam iniciados ou cessados os cálculos de apuração de custos de uma visão a partir de

uma certa data através da ativação/inativação da visão. Além disso, os cálculos poderão ser suspensos

em períodos pré-definidos.
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● Copiar todas as parametrizações definidas de uma visão para outra.

● Permitir selecionar quais fundos públicos serão incluídos na apuração de custos da entidade.

● Permitir cadastrar notas explicativas integrantes aos objetos de custos previamente definidos.

● Permitir consultar como está o status da configuração da visão definido pelo usuário e demonstrar qual

ou quais itens ainda necessitam de cadastros mínimos necessários ao processamento do cálculo de

custos.

● Consultar se um determinado integrador já está sendo ou não utilizado na arquitetura de custos através

de uma consulta rápida.

● Permitir consultar os objetos de custos cadastrados de acordo com sua classificação como pertencentes

a alocações diretas e Indiretas.

● Exibir a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em seu valor unitário e total com seu

detalhamento mensal no exercício selecionado

● Exibir a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em seu valor unitário e total em dois semestres

do exercício exibindo o saldo da diferença entre os dois períodos.

● Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos gerados pelos centros de

custos, voltados aos gestores e tomadores de decisão.

● Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos gerados pelos elementos de

custos, voltados aos gestores e tomadores de decisão.

● Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos unitários dos objetos de

custos, voltados aos gestores e tomadores de decisão.

● Possuir painéis interativos que permitam a análise de custos em nível de item de custos, permitindo a

conferência da fidedignidade das informações de custos, bem como a conciliação com o sistema

estruturante que originou a informação. Este painel também permite que seja realizada a auditoria das

informações de custos.

● Permitir visualizar todos os cálculos de custos efetuados contendo sua descrição, status, período

compreendido da competência do cálculo e o tempo gasto para seu processamento.

● Permitir visualizar todas as cópias de visões efetuadas contendo sua descrição, status, e o tempo gasto

para seu processamento

● Permitir visualizar todas as remoções da Arquitetura de custos das visões contendo sua descrição, status

e o tempo gasto para seu processamento.

● Permitir efetuar o cálculo dos objetos de custos previamente cadastrados permitindo ao usuário

selecionar qual sistema estruturante deseja utilizar para o fornecimento das informações dos custos e o

período compreendido do cálculo.

● Possuir cadastro de permissões para configurar o perfil de acesso dos usuários. O usuário administrador

possui acesso irrestrito tendo também a prerrogativa de definir as permissões de acesso dos demais

usuários. O controle de permissões de acesso permite ao usuário administrador conceder ou bloquear o

acesso de cada funcionalidade do sistema.

● Permitir o download dos gráficos exibidos visualmente em formatos PDF, JPEG, PNG e SVG.

● Permitir o download das informações referentes aos custos em formato XLS (planilha Excel).

● Permitir visualizar em ambiente próprio o resultado dos objetos de centro de custos.

● Permitir a edição e exclusão em ícones próprios encontrados em qualquer um dos cadastros, sempre

que algum item cadastrado necessitar de modificação. Também sempre que necessário a adição de nova

informação ao cadastro pode ser utilizado o ícone adicionar.
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k) Obras Públicas

● Permitir visualizar o resumo da execução da obra, visualizando os valores dos orçamentos, valor

executado, período das medições e percentual executado da obra.

● Permitir cadastrar responsáveis técnicos, informando além do seu nome, o CPF, qual o tipo de

responsabilidade, o número do registro no CREA, RG, Endereço, Telefone e E-mail.

● Permitir registrar os dados das movimentações das operações, dentre elas as paralisações, reinício,

medições, cancelamento e conclusão das obras.

● Possibilitar o registro das obras do município, possibilitando informar os dados principais, dentre eles a

descrição da obra, o objeto, data do cadastro, local da obra, prazo de conclusão, centro de custo para o

qual ela pertence, classificação, categoria, tipo de execução, tipo da obra e posição geográfica.

● Permitir registrar medições da obra, informando o período da medição, responsável técnico, percentual

físico, número do contrato, ato administrativo e valor correspondentes.

● Possibilitar o registro da conclusão da obra, informando a data, o responsável técnico e o ato

administrativo que oficializou a conclusão.

● Possibilita controlar as medições da obra por contrato, aditivo e sem contrato.

● Permitir reiniciar a obra após estar paralisada, informando a data do reinício.

● Possibilitar cadastrar os tipos de obras, indicando nela a sua classificação, para melhor identificação das

obras do município.

● Permitir filtrar todas as situações das obras como não iniciadas, em andamento, paralisadas, canceladas

e concluídas em um único lugar.

● Permitir ao usuário configurar a estrutura organizacional a ser utilizada no exercício, onde ainda podem

ser criadas novas configurações caso exista necessidade.

● Permitir desativar o registro de um responsável técnico informando a data que o mesmo foi desativado.

● Permitir visualizar e acompanhar as obras cadastradas, demonstrando as informações da sua descrição,

tipo, data do cadastro, percentual já executado, situação atual.

● Permitir cadastrar as categorias da obra, informando sua descrição.

● Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios, scripts e validações.

● Permitir registrar os orçamentos das obras, informando o responsável técnico, tipo de planilha, data da

inclusão e base, contrato firmado para a realização da obra, ato administrativo e valor.

● Permitir visualizar o histórico das movimentações da obra, visualizando a data, situação e usuário que

registrou a movimentação.

● Possibilitar a utilização de filtros e realização de pesquisas, apresentando apenas os dados desejados

pelo usuário.

● Permitir registrar as possíveis paralisações da obra, informando a data, responsável técnico, ato

administrativo e motivo.

● Permitir configurar o código da obra, podendo ser manual ou automático.

● Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar os logradouros,

condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.

l) Controle Interno

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de atos por meio da listagem, realizando operações de

edições e exclusões dos mesmos.
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● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de membros dos conselhos por meio da

listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.

● Permitir o registro dos tipos de conselhos municipais, ao informar sua respectiva descrição.

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de sistemas administrativos por meio da listagem,

realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.

● Permitir ao usuário o acesso a outros sistemas sem a necessidade de logout do sistema e refazer login

em outro.

● Permitir a vinculação dos usuários aos seus respectivos departamentos, de forma que estes operadores

consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à sua pasta.

● Possibilitar ao usuário os cadastros dos tipos de responsáveis que complementam o cadastro de

responsáveis, informando uma respectiva descrição.

● Permitir o registro dos responsáveis pelo controle interno público de determinado ente, ao informar os

dados pessoais do responsável, ou seja, nome, CPF e RG, seu endereço, telefone e e-mail, a descrição e o

tipo do cargo que ocupa, bem como, o período de vigência como responsável pelo controle.

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de vínculos por meio da listagem, realizando

operações de edições e exclusões dos mesmos.

● Permitir o registro das unidades centrais de controle interno, informando data e ato.

● Permite acessar, de dentro do sistema, o conteúdo das Leis 4320/64, 101/00, 8666/93, bem como

permite o cadastrar novas leis no sistema, liberando seu conteúdo para consulta.

● Permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de forma a facilitar o entendimento e

extensão do conhecimento sobre o item em questão.

● Permitir o cadastro das instruções normativas do controle interno.

● Permitir ao usuário selecionar outra entidade e/ou exercício sem a necessidade de logout do sistema.

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da listagem, realizando

operações de edições e exclusões dos mesmos.

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de normas por meio da listagem, realizando operações

de edições e exclusões dos mesmos.

● Permitir a criação de questionários de acompanhamento dos procedimentos, dirigidos a setores e

servidores específicos, indicando a data limite para preenchimento dos mesmos.

● Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por usuários e grupos de

usuários, a partir de uma ferramenta de acessos.

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das unidades centrais de controle interno por meio da

listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de responsáveis por meio da listagem,

realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.

● Permitir impressão das normas do controle interno.

m) Fluxo de Caixa

● Permitir o cadastro de mais de uma entidade na mesma base de dados, com controle distinto das

informações e que possibilite a emissão de relatórios mensais e anuais por ente ou de forma

consolidada.

● Possuir banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando integração via

exportação/importação de arquivos).
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● Possibilitar configurar permissões de acesso por usuário e cadastros.

● Permitir definir a programação mensal para despesas orçamentárias.

● Possibilitar o controle de saldos das programações financeiras mensais de despesas orçamentárias a

partir do empenho, restringindo o cadastro de novos empenhos caso o saldo da programação tenha sido

excedido.

● Emitir relatório cadastral dos valores das programações financeiras mensais de despesas orçamentárias,

possibilitando demonstrar os valores iniciais previstos/programados das despesas orçamentárias.

● Emitir relatório cadastral dos valores das programações financeiras mensais das despesas orçamentárias,

possibilitando demonstrar os valores executados das programações.

n) APP Autorizador de Gastos

● Permitir o login de usuário, possibilitando acesso somente a quem está autorizado.

● Consultar as solicitações de empenhamento recepcionadas e pendentes com os seguintes filtros:

▪ Faixa de valor.

▪ Data de solicitação.

▪ Entidade solicitante.

▪ Despesa orçamentária

▪ Credor

● Consultar as solicitações de empenhamento já aprovadas ou reprovadas.

● Realizar a aprovação total, individual ou de várias solicitações ao mesmo tempo, podendo inserir uma

observação.

● Realizar a reprovação total, individual ou de várias solicitações ao mesmo tempo, podendo inserir uma

observação.

● Disponibilizar API de comunicação para receber as solicitações de empenhamento dos sistemas das

áreas competentes.

● Disponibilizar API de comunicação para os sistemas das áreas competentes consultarem o andamento

das solicitações enviadas.

● Ser compatível para utilização no sistema operacional iOS no iPhone.

● Estar disponível para download na loja de aplicativos Apple Store.

o) Dashboard/sala de situação

Dispor de um dashboard dinâmico que possibilite aos usuários capacitados a geração e disponibilização de

novos indicadores aos tomadores de decisão da administração municipal em seus mais diferentes níveis.

p) Controle de Convênios

● Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados de forma ágil, gerados de

forma automática com base nos pagamentos de empenho de convênios, por meio de informações

básicas como a data da respectiva prestação e os comprovantes.

● Permitir ao usuário realizar o registro de certidões do convenente ou proponente, ao informar qual o

nome do mesmo, o número e o tipo da certidão, bem como, a data da emissão e validade.
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● Permitir a pesquisa dos responsáveis cadastros ao informar um nome, CPF ou tipo de sua ocupação,

demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário

necessitar.

● Permitir a pesquisa das modalidades de convênios cadastradas ao informar uma deserção,

demonstrando-as por meio de listagem.

● Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões da entidade por meio da listagem,

realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.

● Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos concedentes cadastrados, ao informar o seu nome, CPF ou

CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, se é

uma pessoa do tipo jurídica ou física, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário

necessitar.

● Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema, podendo selecionar o

tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ, CPF, Data, Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de

seleção, Múltipla Seleção, Telefone, Texto e Valor (Fracionário), descrição, tamanho, dica de

preenchimento quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou

não. Possibilitar também o agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.

● Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios recebidos de forma ágil, por meio de

informações básicas como a data da respectiva prestação e o valor da mesma, o valor do rendimento da

aplicação, bem como, o devolvido.

● Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios recebidos por meio da listagem,

aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por visualizar todos os registros ou

somente aqueles que são os convênios ou mesmo somente os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão

em situação de prestação ou mesmo se já foram concluídos, realizando operações de edições e

exclusões das prestações de contas, caso possuam, bem como, verificar e excluir as situações que o

convênio apresentar.

● Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de certidões por meio da listagem, realizando

operações de edições e exclusões das mesmas.

● Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da funcionalidade,

possibilitando sua configuração por meio da divisão dos dados em grupos, bem como a realização de

cálculos e totalizadores, disponibilizando a informação conforme a necessidade do ente.

● Possibilitar o cadastro de tipos de aditivos de convênios, informar sua classificação como decréscimo ou

acréscimo, a configuração do seu tipo como prazo, valor ou prazo e valor, bem como, uma descrição para

identificação cadastral.

● Permitir ao usuário selecionar outra entidade sem a necessidade de logout do sistema.

● Permitir ao usuário realizar o registro de concedentes ao informar o nome, o CPF ou CNPJ, bem como, a

esfera administrativa a qual faz parte, seja Federal, Estadual, Municipal ou Não Governamental,

integrando os dados cadastrais com o cadastro único de pessoas.

● Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de situação dos convênios ao informar uma descrição.

● Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo de responsabilidade

perante os convênios de determinado ente público.

● Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao informar uma

descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.

38



PROVA DE CONCEITO

A prova de conceito tem como objetivo dar condições ao município de certificar que a solução apresentada

pela licitante satisfaz às exigências constantes do termo de referência no que tange às características técnicas,

funcionalidades desejadas e desempenho.

A realização da prova de conceito limitar-se-á somente à licitante classificada provisoriamente em primeiro

lugar na fase de propostas de preços. Apenas se convocará as licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja inabilitada pelo não atendimento aos

requisitos aferidos pela Equipe Técnica de Avaliação.

Para a realização da prova, a CONTRATANTE poderá eleger quantos representantes julgar necessário, a fim de

que se obtenha o julgamento, sendo que ao menos 2 (dois) profissionais sejam do setor de Governo Digital da

Prefeitura.

A demonstração deverá ocorrer de forma dinâmica e respeitar os horários estipulados pela Equipe Técnica de

Avaliação para o início e término, podendo estender-se por mais de um dia, hipótese em que o Pregoeiro

divulgará a data de continuidade dos trabalhos, podendo ser o dia imediatamente posterior.

Para a realização da prova de conceito a empresa em avaliação deverá fornecer todos os insumos necessários à

análise do piloto/amostra da solução apresentada, tais como equipamentos próprios, pessoal técnico

necessário e eventuais materiais necessários.

Da Equipe Técnica de Avaliação:

A Equipe Técnica de Avaliação é composta por Grupo de Trabalho indicado pela PMF.

Cabe à Equipe Técnica de Avaliação:

a) coordenar a execução de todas as atividades relativas à Prova de Conceito;

b) realizar questionamentos quanto ao piloto/amostra apresentada, podendo realizar diligências;

c) declarar a conclusão das atividades de Avaliação Técnica;

d) emitir ao pregoeiro Relatório de Julgamento da Prova de Conceito, devidamente justificado, para

continuidade do procedimento licitatório.

Do Local da realização:

A Prova de Conceito será realizada nas dependências físicas de Órgão ou Entidade integrante da Administração

Direta ou Indireta do Município de Florianópolis, a ser divulgada pelo Pregoeiro na sessão pública de abertura

das propostas ou em ata encaminhada às empresas.

Do Procedimento:

A licitante em avaliação terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do primeiro dia útil seguinte à

convocação pelo pregoeiro, para preparar um piloto/amostra do produto, contendo todas as informações

necessárias, de acordo com as atividades dos processos definidos pela CONTRATANTE, deixando-o em plenas

condições operacionais de avaliação.

No primeiro dia útil seguinte à finalização do prazo fixado no item anterior, a licitante em avaliação deverá se

apresentar à Equipe Técnica de Avaliação o piloto/amostra com equipamentos devidamente instalados e

configurados com a solução proposta em ambiente virtualizado, dirigindo-se à sessão da Prova de Conceito, a

ser iniciada no mesmo dia. Não serão permitidas alterações, após a entrega, nos equipamentos/piloto/

amostras apresentadas.
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Declarada aberta a sessão, estando presente a licitante em avaliação, com seus representantes credenciados e

portando o projeto-piloto/amostra, a Equipe Técnica de Avaliação dará início aos trabalhos.

Se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar não comparecer na sessão da Prova de Conceito

será desclassificada e será aberto prazo para a convocação da segunda colocada e assim sucessivamente.

Durante a Prova de Conceito, somente a Equipe Técnica de Avaliação e o Membro da Comissão de Licitações

designado poderão se manifestar, com questionamentos pertinentes à verificação dos requisitos da solução e

ao cumprimento dos requisitos licitatórios, respectivamente, sendo facultados aos mesmos realizar diligências

para aferir o cumprimento dos requisitos, não sendo permitido, durante eventual diligência, qualquer alteração

no produto criado para a Prova de Conceito.

Durante a Prova de Conceito deverão ser geradas evidências do sucesso dos testes na execução dos Requisitos

e Especificações.

A licitante em avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no produto para executar a avaliação do

piloto/amostra, bem como exaurir eventuais questionamentos da Equipe Técnica de Avaliação.

Concluída a Prova de Conceito, a Equipe Técnica de Avaliação declarará encerrada a sessão, emitindo e

entregando ao pregoeiro um Relatório de Julgamento da Prova de Conceito.

A LICITANTE EM AVALIAÇÃO será desclassificada se:

a) Deixar de comprovar na Prova de Conceito mais do que 15% (quinze por cento) dos requisitos

exigidos;

b) Deixar de apresentar os representantes habilitados para executar a solução no horário de início da

Prova de Conceito;

c) Deixar de se apresentar à Equipe Técnica de Avaliação com o equipamento e demais recursos

necessários para serem utilizados na Prova de Conceito;

d) Deixar de cumprir os demais prazos e condições do procedimento licitatório quanto à Prova de

Conceito.

Aprovada a licitante em avaliação, com consequente emissão do Relatório de Julgamento da Prova de Conceito,

a Comissão de Licitações a declarará como vencedora, procedendo à abertura do prazo recursal e demais

trâmites licitatórios legais.

Desclassificada a licitante em avaliação, a segunda colocada será convocada para apresentação dos

documentos de habilitação, proposta de preços e, caso habilitada para participação da Prova de Conceito.

Disposições Gerais da Prova de Conceito

Todas as licenças e infraestruturas necessárias durante a avaliação do piloto/amostra serão de

responsabilidade da licitante.

Não será permitida a prorrogação dos prazos estabelecidos no procedimento da Prova de Conceito, salvo por

motivo devidamente justificado e aceito pela Administração.

Ocorrendo alguma situação excepcional que demande o adiamento de qualquer das datas do procedimento da

Prova de Conceito as licitantes serão devidamente comunicadas e convocadas para nova data.

Caso a sessão da Prova de Conceito se estenda além do horário de expediente da PMF a Equipe Técnica de

Avaliação designará o horário para retomada das atividades no primeiro dia útil seguinte, ficando o

piloto/amostra e demais equipamentos retidos pela PMF até que a sessão seja retomada.
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Será oportunizado aos licitantes a possibilidade de recorrer da execução da Prova de Conceito, por meio da via

recursal licitatória, depois de declarado o vencedor pelo pregoeiro.

A Prova de Conceito deverá ser integralmente realizada no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis.

Caso seja verificado, no decorrer da efetivação dos trabalhos o descumprimento de algum item obrigatório da

Prova de Conceito a Equipe de Avaliação poderá encerrar os trabalhos antes do prazo estabelecido no item

imediatamente acima, mesmo que a POC não tenha sido efetivada.

05. QUANTIDADE

Os serviços que definem e quantificam o escopo são listados abaixo:

ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR R$

01 16
Licenciamento

Módulos

Financeiro e Controle:

- Contabilidade Pública

- Tesouraria

- Fluxo de Caixa

- Gestão de Custos

- Planejamento Público (PPA, LDO e LOA)

- Obras Públicas

- Portal da Transparência

- Portal de Controle do Gestor Público

- Controle Interno

- Autorizador de Gastos (App)

- Dashboard

- Controle de Convênios

Administrativo:

- Estoque / Almoxarifado

- Patrimônio Público

- Compras, Licitações e Contratos

- Frotas/Veículos

02

A definir

pela

licitante

Horas

Serviços de Implantação:

- Migração de sistemas legados

- Migração de dados

- Customização

- Criação de senhas

- Treinamento para todos os usuários,

estimado em número de até 250

03 10.000 Horas/Ano
Serviço de Manutenção e Suporte Técnico
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- Serviço de Manutenção e Suporte Técnico

presencial contendo 4 (quatro) profissionais

disponíveis em horário comercial de segunda a

sexta das 8:00h as 18:00h

- Serviço de 01 Analista de Sistemas, 01

Desenvolvedor/Programador e 01 Especialista

em Banco de Dados relacional durante este

período disponível em forma presencial ou

remota.

- Serviços de personalização e customização da

solução tecnológica e serviços correlatos (sob

demanda após a implantação de cada módulo)

04
Hospedagem

TOTAL R$

Obs>: Considerar número de usuários ilimitado.

06. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste termo de referência deverão ser executados nas dependências da Prefeitura de

Florianópolis sendo que o atendimento deverá seguir o horário comercial.

Quaisquer entrevistas e reuniões envolvendo a CONTRATANTE e os usuários do sistema deverão ser realizadas

em ambiente da CONTRATANTE.

Quando necessário e desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE alguns serviços podem ser

prestados fora dos locais apontados neste item.

A proposta para o Sistema deverá ser apresentada incluindo todos os gastos envolvidos (translado, logística,

consultorias).

6.1 ÓRGÃOS CONTEMPLADOS

Todos os órgãos diretos e indiretos ligados à Prefeitura de Florianópolis, bem como todos os fundos, fundações

e institutos.

Unidades Gestoras

FUNDAÇÕES

Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes

Fundação Meio Ambiente

Fundação Municipal Esportes

Fundação Rede Solidária Somar Floripa

FUNDOS

Fundo Municipal Assistência Social

Fundo Municipal de Cinema - FUNCINE
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Fundo Municipal de Inovação

Fundo Municipal de Turismo

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal Emergência Defesa Civil

Fundo Municipal Geração Oportunidades - FUNGEOF

Fundo Municipal Habitação de Interesse Social

Fundo Municipal do Idoso

Fundo Municipal Saneamento Básico

Fundo Municipal Saúde

Fundo Municipal Trânsito

INSTITUTOS

Instituto Geração Oportunidades - IGEOF

Instituto Planejamento Urbano – IPUF

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos

Câmara Municipal de Florianópolis

Prefeitura Municipal Florianópolis

6.2 ÓRGÃOS X MÓDULOS DE SISTEMA

Unidade Gestora Módulos

FUNDAÇÕES

● Contabilidade Pública

● Tesouraria

● Fluxo de Caixa

● Compras, Licitações e Contratos

● Patrimônio Público

● Obras Públicas

● Portal da Transparência

● Controle de Convênios

FUNDOS

● Contabilidade Pública

● Tesouraria

● Fluxo de Caixa

● Compras, Licitações e Contratos

● Patrimônio Público

● Obras Públicas

● Portal da Transparência

● Controle de Convênios
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INSTITUTOS

● Contabilidade Pública

● Tesouraria

● Fluxo de Caixa

● Compras, Licitações e Contratos

● Patrimônio Público

● Obras Públicas

● Portal da Transparência

● Controle de Convênios

CÂMARA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS

Financeiro e Controle:

- Contabilidade Pública

- Tesouraria

- Fluxo de Caixa

- Gestão de Custos

- Planejamento Público (PPA, LDO e LOA)

- Obras Públicas

- Portal da Transparência

- Portal de Controle do Gestor Público

- Controle Interno

- Controle de Convênios

Administrativo:

- Estoque / Almoxarifado

- Patrimônio Público

- Compras, Licitações e Contratos

- Frotas/Veículos
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE FLORIANÓPOLIS

Financeiro e Controle:

- Contabilidade Pública

- Tesouraria.

- Fluxo de Caixa

- Gestão de Custos

- Planejamento Público (PPA, LDO e LOA)

- Obras Públicas

- Portal da Transparência

- Portal de Controle do Gestor Público

- Controle Interno

- Autorizador de Gastos (App)

- Dashboard

- Controle de Convênios

Administrativo:

- Estoque / Almoxarifado

- Patrimônio Público

- Compras, Licitações e Contratos

- Frotas/Veículos

07. PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

O prazo de início da prestação de serviço se dará em até 30 dias a partir da publicação do contrato assinado no

Diário Oficial do Município de Florianópolis.

08. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a geração do termo de aceite de treinamento de todos os usuários da CONTRATANTE.

09. FORMA COMO OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS

Sempre formalmente, pelo fiscal do contrato com anuência do Secretário da pasta, através de email.

10. GARANTIA CONTRATUAL

Não será exigida garantia contratual.

11. INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Analista de sistemas sênior com experiência mínima de 5 (cinco) anos nessa atividade.

- Analista de sistemas pleno com experiência mínima de 3 (três) anos nessa atividade.
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- Suporte técnico nível sênior com experiência mínima de 5 (cinco) anos.

- Suporte técnico nível pleno com experiência mínima de 3 (três) anos.

- Suporte técnico nível júnior com experiência mínima de 2 (dois) anos.

- 2 Engenheiros de sistema gerenciador de banco de dados relacional sêniores com experiência mínima

de 5 (cinco) anos nessa atividade.

- 2 Consultores de implantação sênior com experiência mínima de 5 (cinco) anos.

- 2 Consultores de implantação pleno com experiência mínima de 3 (três) anos.

- 3 Desenvolvedores de sistemas sênior com experiência mínima de 5 (cinco) anos.

- 2 Desenvolvedores de sistemas pleno com experiência mínima de 3 (três) anos.

- 1 Desenvolvedor de sistemas nível júnior com experiência mínima de 2 (anos) anos.

- Customer Success nível sênior com experiência mínima de 5 (cinco) anos.

12. ESTIMATIVA DE CUSTO

A ser determinada a partir da média de 3 orçamentos.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Não se aplica nesse momento do processo.

14. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O julgamento se fará entre as propostas qualificadas, sendo que a adjudicação se dará à empresa cuja proposta

esteja de acordo com as especificações contidas no presente Termo de Referência e que apresente o Menor

Preço.

Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, o desempate será feito pelo

percentual dos requisitos não obrigatórios, e se empatar novamente, por sorteio, de acordo com o Art. 45, § 2º

da Lei nº 8.666, de 21/6/93.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer os serviços conforme especificações técnicas definidas neste Termo de Referência.

- Manter capacidade de execução dos serviços definidos e estimados neste Termo de Referência.

- Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações a que

seus representantes tenham acesso em decorrência dos serviços prestados.

- Cumprir fielmente os Níveis Mínimos de Serviço (SLA) estabelecidos neste Termo de Referência,

contratualmente, ou decorrentes de legislação aplicável.

- Assegurar à Contratante os recursos técnicos e tecnológicos necessários para transição e portabilidade

dos serviços em caso de distrato, descumprimento, interrupção ou encerramento de vigência

contratual.

- Entregar todos os serviços, bem como manuais e relatórios, que comprovem o atendimento das

especificações técnicas.

- Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Gestor do Contrato,

relacionados com as características e funcionamento dos serviços.
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- Prestar suporte técnico dos serviços, na forma e nos prazos estabelecidos.

- Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e/ou crítico em

relação aos serviços que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

- Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela

fiel execução do Contrato.

- Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contrato e do Gestor do

Contrato inerentes à execução do objeto contratual.

- Reparar quaisquer danos causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus

representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização quando do acompanhamento da

execução dos serviços pela Contratante.

- Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela Contratante, cujo

representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre

que considerar a medida necessária, e recusar materiais e serviços empregados que não atendam aos

termos contratuais.

- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da Habilitação.

- Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à Contratante para

pagamento.

- Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, pontos de contato dos responsáveis pelo suporte

técnico e manutenção, contemplando nomes e telefones, bem como promover sua atualização sempre

que for alterada ou a cada seis meses.

- Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na Ordem de Serviço, sem

ônus para a Contratante.

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Avaliar periodicamente o cumprimento dos níveis mínimos de serviço da Proponente, e tomar as

medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento, em especial os relativos à disponibilidade,

segurança da informação, entre outros.

- Efetuar o pagamento à Proponente dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

- Aplicar à proponente às sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

- Preencher e enviar a Ordem de Serviços de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de

Referência.

- Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço entregue fora das especificações constantes na

proposta da proponente.

- Comunicar à Proponente todas  e quaisquer ocorrências relacionadas à prestação dos serviços.

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do presente Contrato será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela

CONTRATADA, observado o que consta neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à forma e condições de

pagamento.
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Os pagamentos da CONTRATADA serão realizados de acordo com o cronograma de pagamentos da Secretaria

da Fazenda.

18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização do contrato será realizada por fiscal designado pela Secretaria de Turismo,

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, indicado por decreto pelo Secretário da Pasta.

19. SANÇÕES

Em caso de descumprimento das exigências editalícias, desatendimento das especificações referentes ao

objeto da licitação, serão aplicadas as seguintes penalidades, podendo ser ou não concomitantes, observando

o contraditório e a ampla defesa:

a) Advertência.

b) Suspensão temporária.

c) Aplicação de multa.

d) Declaração de inidoneidade.

Em caso de reincidência de quaisquer infrações previstas no item acima, as penas serão aplicadas

gradativamente de acordo com a gravidade da conduta.

A empresa terá registrado em seu Certificado de Registro Cadastral a penalidade aplicada pelo Município.

20. LOCAL E DATA DE ELABORAÇÃO

Florianópolis/SC, 1º de fevereiro de 2022

21. ASSINATURAS NO TR

Juliano Richter Pires

Secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico

Marcos Lichtblau

Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação
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