
SAEB SEBAS"l'I AEB 

FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SAO SEBASTIAO 

DEODATO SANTANA 

FUN DASS 

EDIT AL DE LICITACAO 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019 

PROCESSO N° 591/2019 

TIPO: MENOR PRECO 

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL 

OBJETO: CONTRA TAc;Ao DE PESSOA JURiDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAc;Ao 

DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE, 

POR PRAZO DETERMINADO, COM ATUALIZACAO E ATENDIMENTO TECNICO QUE 

GARANTA AS ALTERACOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO 

CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO TECNICO, 

CONFORME ESPECIFICACOES E DETALHAMENTO CONTIDOS NO TERMO DE 

REFERENCIA. 

DATA DA REALIZACAO: 02/12/2019 

HORARIO DE INICIO DA SESSAO: 09:00 horas 

LOCAL DA REALIZACAO DA SESSAO: AUDITORIO DA CASA DA CUL TURA - 

AVENIDA DR. AL TINO ARANTES, 174-CENTRO, sAo SEBASTIAO-SP. 

1-PREAMBULO 

A FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE sAo SEBASTIAO DEODATO 

SANT ANA, informa que se encontra aberto processo de licitacao, na modalidade preqao na 

forma presencial em sessao publica no local supracitado, para CONTRA TACAO DE 
1 
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PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 

INFORMATICA PARA O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE, POR PRAZO 

DETERMINADO, COM ATUALIZACAO E ATENDIMENTO TECNICO QUE GARANTA AS 

ALTERACOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO CONVERSAO, 

IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO TECNICO, CONFORME 

ESPECIFICACOES E DET ALHAMENTO CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, pa rte 

integrante deste Edital; 

1.2. 0 preqao sera regido pelo Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, pela Lei n.? 

10.520 de 17 de julho de 2002 e seu regulamento; a Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 147, de 07 de agosto de 2014; Decreto 

Municipal n° 3071 de 14 de abril de 2005 e subsidiariamente pela Lei Federal n.? 8.666/93 e 

suas alteracoes e pelas condlcoes estabelecidas pelo presente Edital; 

1.3. Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitacao serao recebidos 

na sessao de processamento, logo ap6s o credenciamento dos interessados; 

1.4. lntegram este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Memorial Descritivo; 

ANEXO II - Modelo de Proposta; 

ANEXO Ill - Modelo de Oeclaracao de Habilitacao: 

ANEXO IV - Modelo de Declaracao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO V - Modelo de Deelaracao de Situacao Regular perante o Ministerio do Trabalho; 

ANEXO VI - Modelo de Dsclaracao de ldoneidade; 

ANEXO VII - Minuta de Contrato; 

ANEXO VIII - Modelo de Credenciamento; 

ANEXO IX - Modelo de Termo de Ciencia e de Notlficacao: 

1.5. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recurses financeiros, consignados no orcarnento 

vigente, estao previstos na dotacao orcamentaria para o exercfcio em curse do 6rgao n.? 04, 

Unidade n.? 01, Sub-Unidade n° 01, Dotacao n.? 3390.39.00.00, Proj./Atividade n.0332, 

Elemento n.? 13.122.00242 e C6digo de Aplicacao n.? 1100000, ou outra que vier a substitui- 

la, suplementada, se necessarlo; 

1.6. VALOR ESTIMADO: O valor estimado dessa contratacao e de R$ 299.166,67 (duzentos L} . 
e noventa e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); p 
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1.7. VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS 

1. 7.1. A proponente devera as suas expensas, obrigatoriamente, vistoriar os locais dos 

services objeto desta licitacao e obter, sob sua responsabilidade e risco, todas as 

informacoes necessarias para a elaboracao de sua proposta; 

1.7.1.1. A visita tecnica devera ser realizada ate 1 (um) dia util que anteceda a data 

designada para a entrega dos envelopes e em data e horario a ser previamente agendado 
atraves do telefone (12) 3892.2815, no Setor Administrative, nos dias uteis; 

1.7.1.2. A Vistoria Tecnica devera ser realizada por profissional identificado, devidamente 

credenciada pela empresa Licitante; 

1.7.1.2.3 Sera emitido Atestado de visita tecnica elaborado pelo Setor Administrative da 

Fundacao, 

2-0BJETO 

2.1. CONTRA TACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE 

SERVICOS DE INFORMATICA PARA O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE, 

POR PRAZO DETERMINADO, COM ATUALIZACAO E ATENDIMENTO TECNICO QUE 

GARANTA AS ALTERACOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO 

CONVERSAO, IMPLANTACA.O, TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO TECNICO, 

CONFORME ESPECIFICACOES E DETALHAMENTO CONTIDOS NO TERMO DE 

REFERENCIA, parte integrante deste Edita!; 

2.2. O objeto da presente licitacao podera sofrer acrescimos ou supressoes conforme 

previsto no paraqrafo 1 ° do art. 65 da Lei 8.666/93; 

2.3. E vedado a CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto 

deste preqao: 

2.4. Os sistemas ofertados devem ser desenvolvidos pelo pr6prio licitante. 

3 - DA PARTICIPACA.O 

3.1. Poderao participar da presente licitacao as empresas do ramo de atividades pertinente 

ao objeto licitado, autorizadas na forma da lei, que preencham todos os requisitos de 

habifltacao: 

3.2. Nao sera permitida a participacao: 
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3.2.1. De empresas estrangeiras que nao funcionem no Paf s; 

3.2.2. De cons6rcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao; 
3.2.3. Daqueles que tenham sido punidos com suspensao do direito de licitar e contratar 

com esta Fundacao, ou declarados inldoneos para licitar ou contratar com a Admintstracao 
Publica, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7° da Lei Federal n° 

10.520 de 17 de julho de 2002. 

3.2.4. De empresas: 

a) impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 1 O da Lei 9.605/98; 

b) as empresas que se encontrarem em processo de falencia, dissolucao ou uquldacao. As 

empresas que estao em recuperacao judicial poderao participar desde que apresentem 
Certidao Positiva com piano de recuperacao [a homologado pelo Juiz; 

3.3. A participacao neste certame implica aceitacao de todas as condicoes estabelecidas 

neste instrumento convocat6rio; 

3.4. Os interessados em participar desta licltacao poderao ter acesso, gratuito, ao edital por 

meio do site http://www.saosebastiao.sp.gov.br/sistemas/licita/ no item FUNDA<;Ao 

PUBLICA DEODATO SANTANA ou retirar o presente edital de Preqao e seus anexos, 

mediante recolhimento no Setor Administrativo da Fundacao Educacional e Cultural de Sao 

Sebastiao Deodato Santana, no valor de R$ 4,00 (quatro reais), correspondente a midia 

eletronica, localizado na Rua Expedlcionarios Brasileiros, n° 171/179 - Centro - Sao 

Sebastiao/Sf>, de Segunda a Sexta-feira das 9:00 as 17:30 horas, Fone (12) 3892-2815; 

local onde havera um exemplar do edital disponivel para consulta. 

4. CREDENCIAMENTO 

4.1. Na sessao publica para recebimento das propostas e dos documentos de habilitacao, o 

proponente/representante ou procurador devera se credenciar, perante o Pregoeiro, 

identificando-se exibindo cedula de identidade ou outro documento oficial que a substitua e 

contenha foto e mediante a apresentacao dos seguintes documentos: 

4.1.1. Quanta aos representantes: 

4.1.1.1. Tratando-se de Representante legal (socio, proprietario, dirigente ou 

assemelhado ), instrumento constitutivo da empresa registrado na junta comercial ou se 

tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cart6rio de Registro Civil de# 
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Pessoas Jurf dicas, em qualquer dos casos acompanhados da ultima alteracao, e que 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obriqacoes em decorrencia 
de tal investidura; 

4.1.1.2. Tratando-se de Procurador, instrumento publico de procuracao ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, no qual conste 

PODERES EXPRESSOS PARA FORMULACAO DE PROPOSTAS EM LANCE VERBAIS, 

NEGOCIAR PRE<;O, INTERPOR RECURSOS E DESISTIR DE SUA INTERPOSl<;AO, BEM 

COMO PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME. No caso de 

instrumento particular, o procurador devera apresentar instrumento constitutivo da empresa 
na forma estipulada no item 4.1.1.1; 

4.1.1.3. 0 licitante que nae contar com representante presente na sessao, ou ainda que 

presente, nao puder praticar atos em seu nome por conta da apresentacao de 

docurnentacao defeituosa, ficara impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociar valores, de declarar a intencao de interpor ou de renunciar ao direito recurso, 

ficando mantido, portanto, o valor apresentado na proposta escrita, que ha de ser 

considerada para efeito de ordenacao de propostas e apuracao do menor preco: 

4.1.2. Quanta ao pleno atendimento aos requisitos de habilitacao: 

4.1.2.1. Declara�ao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacao e inexistencia de 

qualquer fato impeditivo a participacao, que devera ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no ANEXO Ill deste Edital, e entregue fora dos Envelopes n° 1 (Proposta) e 

n° 2 [Habllltacao): 

4.1.3. Quanta as microempresas e empresas de pequeno porte: 

4.1.3.1. Declara�ao de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 

exercf cio da preferencia prevista na Lei Complementar n° 123/06, e que nao incide em 

qualquer vedacao estabelecida no art. 3°, § 4° da lei citada, que devera ser feita de acordo 

com o modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital, e entregue fora dos Envelopes n° 1 

(Proposta) e n° 2 (Habilitacao ); 

4.1.4. Sera admitido apenas um representante por licitante credenciado e cada um deles 

podera representar um unico licitante credenciado; 

4.1.5. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, nao serao =. credenciamentos de eventuais licitantes retardatarios. 
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5 • DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITACAO 

5.1. A "PROPOSTA" e "DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO" deverao ser apresentados ao 

Pregoeiro, na sessao publica de abertura deste certame, separadamente, em dois envelopes 
fechados, rubricados e indevassavels, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

Denornlnacao da Empresa Licitante: 

Envelope n° 1 - Proposta 

Pregao Presencial n° 001 /2019 

Processo n° 591/2019 

Denominacao da Empresa Licitante: 

Envelope n° 2 - Habilitacao 

Pregao Presencial n° 001/2019 

Processo n° 591/2019 

5.2. A FUNDA<;AO DEODATO SANTANA nao se responsabilizara por envelopes de 

"Proposta" e "Documentos de Habilitacao" que nao sejam entregues ao Pregoeiro 

designado, no local, data e horarios definidos neste edital. 

6 - DA PROPOSTA (ENVELOPE n° 1) 
6.1. 0 ANEXO II devera ser utilizado, preferencialmente, para apresentacao da proposta, 

datilografado, impresso ou preenchido a rnao de forma legfvel, em lfngua portuguesa, salvo 

quanta as express6es tecnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, acrescirnos, 

borr6es, ressalvas, entrelinhas ou omiss6es, sem cotacoes alternativas, com suas paqinas 

numeradas e rubricadas, e a ultima assinada pelo representante legal do licitante ou pelo 

procurador; 
6.2. Nao serao admitidas, posteriormente, aleqacoes de enganos, erros ou distracoes na 

apresentacao da proposta comercial, bem como justificativas de quaisquer acrescirnos l! u solicitacoes de reembolsos e indenizacoes de qualquer natureza; 
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6.3. Nao se considerara qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital; 

6.4. As propostas nao poderao impor condicoes ou canter opcoes, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um preco para o objeto desta licitacao; 

6.5. Devera estar consignado na proposta: 

6.5.1. A denorninacao da empresa licitante, CNPJ, enderec;o/CEP, telefone/fax, e-mail do 

licitante e data; 

6.5.2. As especiflcacoes tecnicas contidas no Anexo I - Memorial Descritivo; 

6.5.3. lndicacao do preco conforme estabelecido no Anexo II, em algarismos, expresso em 

moeda corrente nacional, sem lnclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao 

tnftacionaria, incluindo, alern do lucro, todas as despesas resultantes de impastos, taxas, 

tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com a integral execucao do objeto da presente licitacao; 

6.5.3.1. 0 valor ofertado devera ser apresentado com precisao de duas casas decimais; 

6.5.4. Prazo para irnplantacao do sistema devera obedecer ao cronograma detalhado de 

irnplantacao contemplando todas as atividades descritas no Anexo I deste edital; 

6.5.5. Prazo de validade da proposta de, no mfnimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da 

data de sua apresentacao; 
6.5.6. Declaracao impressa na proposta de que o produto ofertado atende a todas as 

especificacoes exigidas nos Anexos I e II do Edita!; 
6.5. 7. Declaracao impressa na proposta de que o preco apresentado contempla todos os 

custos diretos e indiretos referente ao objeto licitado. 

6.6. Quanta as caracteristicas tecnicas: 
6.6.1. Descricao completa dos softwares ofertados, com riqueza de detalhes, observados os 

requisitos minimos descritos no Anexo I, a fim de comprovar sua real capacidade de 

atendimento do objeto licitado, de forma a permitir a avaliacao da adequacao aos requisitos 

estabelecidos no Anexo I deste edital. 

6.6.2. Ficha tecnica dos softwares ofertados, contendo: 

1) linguagem utilizada na proqrarnacao (versao, empresa proprietaria da linguagem, 

representante no Brasil); 

2) o software deve ser executado nas plataformas operacionais Windows 7 

compativeis. 
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SP·BRASlt 

3) o banco de dados que sera usado pelo Software devera ser o Microsoft SQL 

Server, pelo princfpio da economicidade do erario publico, a proponente que ofertar os 

softwares em outro banco de dados devera oferta-lo junta com os softwares, assim coma 

arcar com os custos de instalacao, rnanutencao e demais softwares que forem necessaries. 

Sendo que o custo do Sistema Gerenciador de Banco de Dados que nao seja o SQL Server 

devera correr par conta da CONTRA TADA pelo nurnero de 13 (treze) licencas de uso 

necessaries que esta Fundacao utilizar ou entender necessarias, durante o periodo 

contratual. Devendo ser fornecido, neste caso, treinamento especifico de adrninistracao de 

banco de dados para os analistas de sistema desta Municipalidade, e com c6pias 

devidamente legalizadas. 

6.6.3. Declaracao de que o software ofertado nao apresentara limitacoes quanta ao nurnero 

de usuarios para acesso aos terminais; 

6.6.3.1. Declaracao de que os aplicativos possuirao caracteristicas de sistema multiusuarios, 

provendo, dessa forma, retinas necessarias a conservacao da integralidade das informacoes 

fornecidas pelo sistema, bem coma definicao de retinas de sequranca; 

6.6.4. Quanta a irnplantacao, funcionamento e suporte: 
6.6.4.1. Prazo de implantacao, conversao dos dados dos softwares em uso atualmente pela 

Fondacao, para pleno funcionamento dos softwares contratados, de acordo com os 

requisites estabelecidos no presente edital. 
6.6.4.1.1. O prazo para implantacao, conversao dos dados dos softwares atualmente em uso 

pela Fundacao, e disponibilizacao para o pleno funcionamento, nao podera ser superior a 30 

(trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato. Este prazo e para que a 

Fundacao cumpra os prazos referente a prestacao de contas AUDESP do Tribunal de 

Contas do Estado de Sao Paulo. 

6.6.5. Pianos tecnicos contendo: 
6.6.5.1. Pianos de irnplantacao: representando as condicoes e os procedimentos para a 

irnplantacao dos softwares propostos, incluindo atividades de conversao dos dados 
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softwares atualmente em uso na Fundacao, e respectivos cronogramas para cada atividade 

e software. 

6.6.5.2. Pianos de manutencao: apresentando a polftica tecnica e administrativa adotadas 

pelo proponente para atualizacoes de vers6es; evolutivas, de ordem legal, e corretivas, e 

retinas especfficas quando solicitadas pela Fundacao: 

6.6.5.3. Pianos de treinamento: apresentando as condicoes de treinamento, perfodos, 

nurneros mfnimos de usuarios recomendado e local para treinamento dos usuarios, para 
cada software; 

6.6.5.4. Pianos de suporte tecnico: apresentando as condicoes, caracterf sticas de cad a 

modalidade de atendimento disponfvel, tempo de atendimento, nurnero de pessoal tecnico 

designado para cada software. Para apresentacao do piano de suporte, a CONTRATADA 

deve considerar que o prazo maxima para atendimento aos chamados tecnicos e de 04 

(quatro) horas, contados a partir da abertura do chamado por parte da CONTRATANTE, em 

caso da necessidade de visita de tecnicots), este prazo sera de 24 (vinte e quatro) horas 

ap6s abertura do chamado. Para a prestacao do suporte tecnico, sera exigido durante todo o 

perfodo contratual, alern do atendimento "help desk" (via telefone), que a licitante possua um 

sistema disponfvel atraves da rede mundial de computadores (internet) para abertura de 

chamados tecnicos, de qualquer natureza, que possibilite o acompanhamento do status do 

referido chamado atraves do nurnero de protocolo. Este servico devera ficar disponfvel no 

horario comercial, de segunda a sexta-feira. 

7- DA DOCUMENT ACAO DE HABILITACAO (ENVELOPE n° 2) 

7 .1. Para habititacao todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 

porte, deverao apresentar a docurnentacao completa descrita neste edital, sera aceito 

pela comlssao tarnbern o CRC da Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao em dia. 

7 .1.1. O Cadastro devera ter classificacao pertinente a categoria do objeto desta licitacao; 

7.1.2. O licitante regularmente cadastrado no CRC tera sua condicao de habilitacao 

verificada naquele cadastro pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio; 

7.1.3. Se no cadastro do CRC o licitante nao estiver habilitado, ou se nao constar algum dos 

documentos exigidos nos itens 7.2.2 e 7.2.3 deste Edital, ou se esses documentos estiverem 

af) com a validade vencida, 0 licitante devera apresentar documento equivalente valido: r � 
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7.1.4. 0 cadastro no CRC devera ser acompanhado dos seguintes documentos: 

7.1.4.1. Declaracao do licitante, elaborada, em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situacao regular perante o Ministerio do 

Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual n° 42.911, de 06/03/1998 (Anexo v 
deste Edital); 

7 .1.4.2. A docurnentacao relacionada ao item 7 .1. devera ser apresentada em ate 3 (tres) 
dias antes do processo licitat6rio; 

7.2. No que se refere ·a DOCUMENTACAO COMPLETA, os licitantes deverao apresentar: 

7.2.1. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso: 

7.2.1.1. Em se tratando de sociedades ernpresarias ou simples, o ato constitutive, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial ou no Cart6rio de 

Registro Civil de Pessoas Juridica, nos termos da lei e conforme o caso, e ainda, no caso de 

sociedades par acoes, acompanhado de documentos de eleic;ao de seus administradores; 

7.2.1.1.1. Os documentos descritos no item anterior deverao estar acompanhados de todas 

as alteracoes ou da consolidacao respectiva, conforme leqislacao em vigor; 

7.2.1.2. Decreto de autorlzacao e ato de registro ou autorizacao para funcionamento 

expedido pelo orqao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais, quando a atividade assim o exigir; 

7 .2.1.3. Os documentos relacionados no item 7 .2.1.1. nao precisarao con star do Envelope 

n° 2- Habllltacao se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Preqao; 

7.2.1.4. serao apresentados para fins de habilitacao, declaracao de que a empresa licitante 

nao se acha declarada inidonea para licitar e contratar com o Poder Publico ou suspensa do 

direito de licitar ou contratar com a Admlnistracao Publica (Anexo VI); 

7.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.2.1. Prova de lnscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas do Mlnlsterio da 

Fazenda - CNPJ; 
7.2.2.2. Prova de lnscncao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relative ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel A 
com O objeto do certame; r 
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7.2.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentacao 
das seguintes certid6es; 

7.2.2.3.1. Certidao Conjunta Negativa de Debitos ou Certidao Conjunta Positiva com Efeitos 

de Negativa, relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao e regularidade perante o 

Sistema de Seguridade Social - INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
7.2.2.3.2. Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Debitos Tributarios da 
Divida Ativa Estadual; 

7 .2.2.3.3. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliarios, 
expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda; 

7.2.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS), 
por meio da apresentacao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

7.2.2.5. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, 

mediante a apresentacao de certidao negativa - CNDT, nos termos do Titulo VII-A da 

Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n° 5.452, de 1 ° de maio de 

1943 e alterada pela Lei n° 12.440, de 7 de julho 2011; 

7 .2.2.6. A cornprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno 
porte somente sera exigida para efeito de assinatura de contrato; 

7.2.2.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao 

neste certame, deverao apresentar toda a docurnentacao exigida para fins de cornprovacao 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, nos termos do artigo 43, 

§ 1 ° e 2° da Lei Complementar n° 123/06; 
7.2.2.6.2. Havendo alguma restricao na cornprovacao da regularidade fiscal sera assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias utels, a contar da homoloqacao do certame, prorroqaveis por 

igual perfodo, a criteria da Fundacao Deodato Santana, para a reqularizacao da 

documentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e emlssao de eventuais 

certldoes negativas ou positivas com efeito de certldao negativa; 

7.2.2.6.3. A nao-reqularizacao da docurnentacao, no prazo previsto no subitem 7.2.2.6.2, 
irnplicara na decadencla do direito a contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas 

neste edital, procedendo-se a convocacao dos licitantes para, em sessao pUblical. 
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retomar os atos referentes ao procedimento licitat6rio, nos termos do art. 4°, inciso 
XXIII, da Lei 10.520/02; 

7.2.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA 

7.2.3.1. Certidao negativa de falencia, concordata, recuperacao judicial e extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurfdica, ou de execucao patrimonial, expedida 
pelo domicflio da pessoa fisica; 

7.2.3.1.1. Nos casos de recuperacao judicial e extrajudicial devera apresentar Certidao 

Negativa de recuperacao ou positiva acompanhada de documentos comprobat6rios da 

concessao da recuperacao e do cumprimento do piano delineado pelo Poder Judiciario: 

7.2.3.2. Balance Patrimonial e Oemonstracoes Contabeis do ultimo exercfcio social, ja 
exigfveis e apresentados na forma da lei (contendo as assinaturas do socio e do contabilista 

habilitado), com os respectivos termos de abertura e encerramento, (registrado na Junta 

Comercial ou Cart6rio de Registro, conforme o caso ), que comprove a boa situacao 
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balances provis6rios, 

podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrado ha mais de 03 (tres) meses; 

7.2.4. QUALIFICACAO TECNICA 

7.2.4.1. Prova de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compatfvel em 

caracterf sticas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao. A cornprovacao de aptidao 

referida sera feita por no mfnimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por 

pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a capacitacao tecnlca da 

empresa em executar service de caracterf sticas semelhantes ao objeto da presente ncitacao. 

7.2.4.2. lndicacao das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal tecnico adequado e 

disponfvel para prestar suporte tecnico a realizacao do objeto de licttacao, bem como da 

qualificacao de cada um dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara pelos 

trabalhos, com a devida cornprovacao do vinculo empregatfcio; 

7.2.4.3. Cornprovacao fornecida pelo Setor Administrative da Fundacao Deodato Santana, 
de que a licitante tomou conhecimento de todas as inforrnacoes e condicoes dos locais para 
o cumprimento das obrlqacoes objeto da licitacao, que podera ocorrer ate as 12:00 horas 

dQ� 

ultimo dia util gue anteceder a abertura da licitacao e devera ser realizada no Setor acima( 
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citado, localizado na Rua Expedlcionarios Brasileiros, n° 171 /179 - Centro - Sao 

Sebastiao/Sl>, devendo o interessado contatar o Sr. Carlos Eduardo Amorim da Silva, ou 

pessoa por ele designada para agendamento. 

7.2.5. DOCUMENTACA.O COMPLEMENTAR 

7.2.5.1. Declaracao do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que e o desenvolvedor da solucao ofertada em sua proposta, 

podendo desta forma atender a todas as custornizacoes e implementac;6es exigidas durante 

a vigencia contratual, sem que haja a necessidade de previa autorizacao de terceiros. 

7.2.6. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A DOCUMENTA<;;Ao DE HABILITA<;;Ao 

7.2.6.1. Os documentos deverao ser apresentados no original, por qualquer processo de 

c6pia, autenticada por cart6rio competente, ou mesmo em c6pia simples, desde que 

acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros 

da Equipe de Apoio no ato de sua apresentacao; 
7 .2.6.2. Com excecao do item 7 .1., nae serao aceitos protocolos de entrega ou sollcltacao 

de documentos em substituicao aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as 

certid6es; 
7 .2.6.3. Na hip6tese de nao con star prazo de validade nas certid6es apresentadas, esta 

Fundacao aceitara coma validas as expedidas ate 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 

anteriores a data de apresentacao das propostas, salvo a certidao de talencia referida no 

item 7.2.3.1 que sera aceita coma valida com ate 60 (sessenta) dias imediatamente 

anteriores a data de apresentacao das propostas; 
7.2.6.4. Seo licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e 

se for a filial, todos os documentos deverao estar em name da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

name da matriz; 
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7.2.6.4.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o 

participante desta licitacao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda docurnentacao 
de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 7.2.1 a 7.2.5; 

7.2.6.5. Se algum documento apresentar falha nao sanavel na sessao, acarretara a 

inaollttacao do licitante; 

7.2.6.6. 0 Pregoeiro ou a Equipe de apoio diliqenciara efetuando consulta direta na Internet 

nos sites dos orqaos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos 

obtidos por este meio eletr6nico. 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. No horario e local indicados neste Edital sera aberta a sessao pubtica, iniciando-se pela 

fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasiao em 

que serao apresentados os documentos indicados no item 4.1.; 

8.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entreqarao ao Pregoeiro os 

envelopes n°. 1 e n°. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Precos e a 

Docurnentacao de Habilitacao: 

8.3. O julgamento das propostas sera feito tendo o criteria de menor preco global 

observadas as especiticacoes tecnicas e pararnetros definidos neste Edital; 

8.3.1. Havendo diverqencia entre os valores, prevalecera o valor mensal. As correcoes 

efetuadas serao consideradas para apuracao do valor da proposta; 

8.4. A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das condicoes 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.4.1. Cujo objeto nao atenda as especificacoes, prazos e condicoes fixados neste Edital; 

8.4.2. Que apresentem preco ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas 

pelos demais licitantes; 

8.4.3. Que contiverem cotacao de objeto diverso daquele constante neste Edital; 

8.5. Na hip6tese de desclassiffcacao de todas as propostas, o Pregoeiro dara por encerrado 

o certame, lavrando-se ata a respeito; 

8.6. As propostas classificadas serao selecionadas para a etapa de lances, com 

observancia dos seguintes criterios: 
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8.6.1. Selecao da proposta de menor preco e das demais com precos ate 10% ( dez por 
cento) superiores aquela: 

8.6.2. Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas nas condicoes definidas no item 

anterior, serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores precos, ate o 

maxima de 03 (tres). No caso de empate das propostas, serao admitidas todas estas, 
independentemente do nurnero de licitantes; 

8.6.3. 0 Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma verbal e sequencial, em valores distintos, a partir do autor da 

proposta de maier preco e, os demais, em ordem decrescente de valor, com margem de 

reducao para os intervalos, definidos pelo Pregoeiro, antes da abertura da etapa de 

lances, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de precos, Os lances verbais 

serao feitos ate o encerramento do julgamento deste; 

8.6.3.1. 0 licitante sorteado em primeiro lugar escolhera a posicao na ordenacao de lances 

em relacao aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a definicao completa da 

ordem de lances; 

8.7. A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da forrnulacao de lances; 

8.8. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferencla as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

8.8.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco por cento) 

superiores a proposta mais bem classificada; 

8.8.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora da 

fase de lances, situacao em que sua proposta sera declarada a melhor oferta; 

8.8.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferencia e apresentar 

nova proposta no prazo maxima de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, a 

contar da convocacao do Pregoeiro, sob pena de preclusao: 

8.8.2.2. Se houver equlvalencia dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
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no subitem 8.8.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro podera exercer a preferencia e apresentar nova proposta; 

8.8.2.2.1. Entende-se por equivalencia dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classiflcacao: 

8.8.3. 0 exercf cio do direito de preferencia somente sera aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances nae tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
8.8.4. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retornar-se-ao, em sessao publica, os procedimentos relatives a licitacao, nos termos do 

quanto disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercfcio do 

direito de preferencia na hip6tese de haver particlpacao de demais microempresas e 

empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 8.8.1; 

8.8.4.1. Na hip6tese da nao-contratacao da microempresa e empresa de pequeno porte, e 

nao configurada a hip6tese prevista no subitem 8.8.4, sera declarada a melhor oferta aquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances; 

8.9. Ap6s a fase de lances, serao classificadas, na ordem crescente dos valores totais, as 

propostas nao selecionadas por conta da regra disposta no item 8.6.1, e aquelas 

selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o ultimo valor ofertado; 

8.10. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, irnplicara 

na exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na rnanutencao do ultimo preco 

apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenacao das propostas; 

8.11. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 

as penalidades constantes deste Edital; 

8.12. O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor preco com vistas a 

reducao dos precos; 

8.13. Ap6s a neqociacao, se houver, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor 

preco, decidindo motivadamente a respeito; 

8.14. Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preco e o valor estimado da contratacao: 
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8.15. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preco seja compatfvel com o valor estimado da contratacao, esta devera ser aceita, sem 

prejufzo do Pregoeiro negociar a proposta nos termos do item 8.11; 

8.16. Considerada aceitavel a oferta de menor preco, no momenta oportuno, a criteria do 

Pregoeiro, sera verificado o atendimento do licitante as condicoes habilitat6rias estipuladas 
neste Edital; 

8.16.1. 0 Pregoeiro, no interesse da Acrninistracao, podera relevar eventuais falhas, 

ornissoes ou outras irregularidades puramente formais observadas na docurnentacao e 

proposta, efetivamente entregues, que poderao ser sanadas na sessao publica de 

processamento do Preqao, ate a decisao sabre a habilltacao, sendo vedada a apresentacao 
de documentos novos, desde que nao contrariem a leqislacao vigente e nao comprometam a 

lisura da llcitacao; 

8.16.2. A verificacao sera certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 

passfveis de obtencao por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

8.16.3. Esta Fundacao nae se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletronicos de informacoes, no momenta da verificacao. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

nao sendo apresentados os documentos alcancados pela verificacao, o licitante sera 

inabilitado; 

8.16.4. Constatado o atendimento pleno dos requisites de proposta e habilitacao previstos 

neste Edita!, o licitante sera habilitado para demonstracao de funcionalidades dos sistemas 

de acordo com as especificacoes contidas no Anexo I - Termo de Referencia; 

8.16.5. O Diretor Administrative Financeiro da FUNDASS, assistido por uma Equipe de 

Tecnica formada por Tecnicos indicados pela Fundacao, conduzira a dernonstracao e 

verificara a conformidade do sistema proposto com o Anexo I do Edital, sendo assegurada a 

presence das demais licitantes a cada apresentacao, vedada a manitestacao verbal dos 

presentes; 

8.16.6. A dernonstracao sera realizada atraves da execucao das funcionalidades em tempo 

real, "on-line" quando o Sistema for WEB, conforme estabelecido no Anexo I do Edital; 

8.16.7. As licitantes deverao trazer os equipamentos necessaries para as demonstra96es./. 
As licitantes deverao apresentar os seus sistemas seguindo o estabelecido no Anexo I do 

Edital; 
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8.16.8. Conclufda a dernonstracao da licitante primeira classificada, a Equipe de Tecnica 

ernitira relat6rio comprovando ou nae o atendimento das especificacoes obrigat6rias da 

dernonstracao do Sistema para hahilitacao: 

8.17. Caso a licitante primeira classificada nae tenha atendido as especiticacoes obrigat6rias 
conforme item 8.16 e subitens o Pregoeiro convocara e exarninara as ofertas subsequentes, 
na ordem de classificacao, podendo negociar com os respectivos autores; 

8.17.1. Sera declarada a licitante vencedora a que atender as especificacoes obrigat6rias 
conforme item 8.16 e subitens; 

8.18. Da sessao sera lavrada ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorrencias 

relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio; 

8.19. 0 Pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligencias julgadas 
necessarlas a analise das propostas e da docurnentacao, devendo os licitantes atender as 

solicitacoes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocacao, 

9 - DA IMPUGNA<;Ao AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICA<;Ao E DA 

HOMOLOGA<;AO 

9.1. Com antecedencia superior a 02 (dois) dias utels da data fixada para o recebimento 

das propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar 

o ato convocat6rio deste Preqao; 

9.2. As eventuais impuqnacoes devem ser dirigidas ao subscritor deste Edital e protocoladas 

no DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO da FUNDA<;AO EDUCACIONAL E CULTURAL 

DE SAO SEBASTIAO DEODATO SANTANA, sito a Rua Expediclonarlos Brasileiros, n° 

171/179 - Centro - CEP 11.608-623 - Sao Sebastiao/SP, para abertura de processo 

administrative, com a juntada dos seguintes documentos: 

a) C6pia autenticada do contrato social da empresa, ou equivalente; 

b) procuracao outorgada por representante da empresa, devidamente acompanhada de 

c6pia da cedula de identidade autenticada do outorgante; 

c) c6pia autenticada da cedula de identidade ou equivalente, com foto, do impugnante: 

9.2.1. A autoridade superior devera decidir sobre a irnpuqnacao, no prazo legal, antes da 

abertura do certame; 

9.2.2. Quando o acolhimento da irnpuqnacao implicar alteracao do Edital capaz de afetar a 
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9.2.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 

irnplicara na plena aceitacao, por parte dos interessados, das condicoes nele estabelecidas; 

9.3. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestacao verbal imediata na 

pr6pria sessao publica, com o devido registro em ata da sfntese da rnotivacao da sua 

intencao, abrindo-se entao o prazo de 03 (tres) dias que cornecara a correr a partir do dia 

util subsequente a sessao do preqao, para a apresentacao das raz6es, por meio de 

memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 

contrarraz6es, em igual nurnero de dias, que comecarao a correr no terrnino do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

9.3.1. A ausencia de rnanifestacac imediata e motivada dos licitantes na sessao publica da 

intencao de interpor recurso importara na decadencia do direito de recurso, cabendo a 
autoridade competente homologar o certame e determinar a convocacao dos beneficiaries 

para a assinatura do instrumento de contrato; 

9.3.2. Na hip6tese de interposicao de recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua 

decisao ou encarninha-lo devidamente fundamentado a autoridade competente; 

9.3.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 

constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente hornoloqara o 

certame e determinara a convocacao do vencedor para assinatura do instrumento de 

contrato; 
9.3.4. 0 recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultara na mvalidacao apenas dos atos insuscetf veis de aproveitamento; 

9.3.5. As raz6es e contrarraz6es de recursos devem ser protocolados na Fundacao 

Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato Santana - Departamento Administrativo, 

Rua Expedicionarios Brasileiros, n° 171 /179 - Centro - CEP 11.608-623 - Sao Sebastiao/SP, 

dirigidos ao Pregoeiro; 
9.3.6. A licitante recorrente podera tarnbern apresentar as raz6es do recurso no ato do 

preqao, as quais serao reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos as demais� 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarraz6es no prazo de 3 (tres] dias 

utels, contados da lavratura da ata; 0 ".� 9.4. A hornoloqacao desta Iicitacao nilo obriga a Fundacao a contratacao do objeto licitado. 
\ �
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10- DA CONTRATACAO, PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS 
10.1. A contratacao decorrente desta licitacao sera formalizada mediante celebracao e 

assinatura de instrumento contratual, conforme minuta constante do Anexo V; 

10.2. A convocacao da licitante vencedora para celebracao do contrato dar-se-a por meio de 

notiticacao, via e-mail ou correio com aviso de recebimento, para, que no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, assinar o instrumento contratual; 

10.3. Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, o 

Municfpio, podera, independentemente de qualquer aviso ou notiticacao, convocar as 

demais licitantes, pela ordem de classiticacao, aplicando- lhe, outrossim, o disposto no item 
13 deste Edita!; 

10.4. A contratacao decorrente desta llcitacao sera formalizada mediante Contrato cuja 
minuta constitui o ANEXO VII; 

10.5. A lrnplantacao do sistema devera ocorrer de acordo com o cronograma estabelecido 

no ANEXO I - Termo de Referenda, contados da data do recebimento pela empresa 
adiudicataria da Ordem de Service (OS) conforme as condicoes estabelecidas nos Anexos I 

e 11 e na Proposta apresentada pelo licitante vencedor. 

11. FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento sera efetuado na forma estabelecida no contrato, Anexo VII, deste Edital. 

12. ESCLARECIMENTOS 
12.1. Os interessados poderao solicitar esclarecimentos, por escrito, ate o prazo de 02 

(dois) dias uteis anteriores a data de entrega dos envelopes, atraves do e-mail 

fundacaoculturalss@gmail.com ; 

12.1.1. Os esclarecimentos serao disponibilizados no "site" do Municfpio de Sao Sebastiao 

na internet http://www.saosebastiao.sp.qov.br/sistemas/licita/ no item FUNDA<;AO PUBLICA 

DEODATO SANT ANA. 
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13. DAS SANCOES 

13.1. Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao entregar ou 

apresentar docurnentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao 
de seu objeto, nao mantiver a proposta, comportar-se de modo irudoneo ou cometer fraude 

fiscal, ficara sujeito a sancao prevista no artigo 7° da lei federal 10.520/02, demais 

penalidades legais, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93; 

13.1.1. Advertencia, que sera aplicada sempre por escrito; 

13.1.2. Multas; 

13.1.3. Rescisao unilateral do fornecimento sujeitando-se a CONTRA TADA ao pagamento 
de indenizacao a CONTRATANTE por perdas e danos; 

13.1.4. Suspensao temporaria do direito de licitar com a Admmistracao Publica: 

13.1.5. lndenizacao a CONTRATANTE da dlferenca de custo para contratacao de outro 

licitante; 

13.1.6. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRA<;Ao 

PUBLICA; 

13.2. A multa sera aplicada na forma estabelecida no contrato; 

13.3. EXTENSAO DAS PENALIDADES 

13.3.1.A sancao de suspensao de participar em ucitaceo e contratar com a Adrninistracao 

Publica podera ser tambern aplicada aqueles que: 

13.3.1.1. Retardarem a execucao do preqao: 

13.3.1.2. Demonstrarem nae possuir idoneidade para contratar com a Administracao e; 

13.3.1.3. Fizerem declaracao falsa ou cometerem fraude fiscal. 

14. DAS DISPOSICOES FINAIS 

14.1. As normas disciplinadoras desta licitacao serao interpretadas em favor da arnpliacao 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que nao 

comprometam o interesse pubtlco, a finalidade e a sequranca da contratacao; 

14.2. Os atos pertinentes a esta licitacao, passfveis de divulqacao, serao publicados 

Diario Oficial do Estado de Sao Paulo; 

Funda�ao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato Santana 
Rua Expedicionarios Brasileiros, 171 /179 - Centro - Sao Sebastiao/SP - CEP: 11608-584 

Telefones: (12) 3892-2815 e-mail: fundacaoculturalss@gmail.com 
"Fiscalize o seu municipio" - www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

no/J 
21 �r 



14.3. Ap6s o recebimento definitive dos servicos, os envelopes contendo os documentos de 

habilitacao dos demais licitantes ficarao a disposicao para retirada pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, findo o qual serao inutilizados; 

14.4. Os casos omissos do presente Preqao serao solucionados pelo Pregoeiro; 

14.5. A presente llcitacao somente podera ser revogada por raz6es de interesse publico, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em 

parte, por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado; 

14.6. Para dirimir quaisquer quest6es decorrentes desta ticitacao, nao resolvidas na esfera 

administrativa, sera competente o fora Central da Comarca de Sao Sebastiao- SP. 

Sao Sebastiao, 12 de novembro de 2019. 

c 
Diretor Presidente 

FUNDA<;AO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SAO SEBASTIAO 
DEODATO SANTANA- FUNDASS 

CARL ..,���Ulllt"::JJA SIL VA 
DTn�,nministrativo Financeiro 

/ONAL E CULTURAL DE SAO SEBASTIA.O 
TO SANTANA· FUNDASS 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

I. DO OBJETO 

Contracao de pessoa jurfdica especializada na prestacao de services de inforrnatica 
para o licenciamento de uso de software, por prazo determinado, com atualizacao e 
atendimento tecnico que garanta as alteracoes legais, corretivas e evolutivas, incluindo 
conversao, tmplantacao, treinamento, suporte e atendimento tecnico, conforme 
especificacoes e detalhamento contidos no termo de referencia, contemplando os seguintes 
m6dulos: 

• Modulo Painel do Gestor e lnformacoes Gerenciais 
• Modulo de Adminlstracao Orcamentaria e Financeira Contabilidade, Tesouraria 

e Planejamento (LOA); 
• Modulo de Compras e Llcltacoes -AUDESP Fase IV; 
• Modulo de Almoxarifado; 
• Modulo de Patrtmonlo - NBCASP; 
• Modulo de Recursos Humanos -AUDESP - Fase Ill; 
• Modulo de Portal da Transparencla, 
• Modulo E-SIC 

II - JUSTIFICATIVA 

Para dar continuidade no atendimento das exiqencias legais na Prestacao de 
Contas Eletronica desta Fundacao ha necessidade de licenciamento de uso de software com 
atualizacao e atendimento tecnico que garanta as alteracoes legais, corretivas e evolutivas, 
incluindo conversao, lrnplantacao, treinamento de servidores as normas dos Sistemas do 
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo - TCESP e demais orqaos reguladores. 

Tratam-se de services essenciais informatizados voltados a qestao publica que 
geram inteqracao de dados e inforrnacoes que devem ser despachadas atraves de sistemas 
publicos de escrituracao digital formalmente instituidos pelo governo federal. 
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SP-BRASIL 

Ill. OBRIGACOES DA CONTRA TADA 

A empresa CONTRATADA assumira as seguintes obriqacoes: 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Cumprir rigorosamente com todas as proqrarnacoes e atividades do objeto deste 
Contrato; 
Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato 
extraordlnario ou anormal que ocorra durante a execucao dos services, para adocao de 
medidas cabfveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma detalhada. 
lndicar e Disponibilizar equipe tecnica que atuara na irnplantacao e parametrizacao de 
cada modulo; 
Arcar com despesas de deslocamento e hospedagem da equipe tecnica; 
Apresentar os produtos definidos na qualidade e prazos definidos pela 
CONTRATANTE; 
Fornecer todas as inforrnacoes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE; 
Facilitar a supervisao de acompanhamento dos trabalhos pela CONTRATANTE, 
fornecendo, sempre que solicitados, informacoes e documentos relacionados com a 
execucao do objeto do presente edital; 
Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obriqacoes sociais 
previstos na leqislacao em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca pr6pria, vez que os 
seus tecnicos nao terao vfnculo empregatfcio com a CONTRATANTE; 
Obedecer as normas e rotinas da CONTRATANTE, principalmente as que disserem 
respeito a sequranca, a guarda, a rnanutencao e a integridade das informacoes 
existentes ou geradas durante a execucao dos services; 
Guardar o mais absolute sigilo em relacao as inforrnacoes ou documentos de qualquer 
natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulqacao e I ou incorreta ou descuidada utilizacao: 
Responsabilizar-se por todos os onus referentes aos services contratados, inclusive, 
allrnentacao e transporte, compreendendo-se o deslocamento do empregado do seu 
endereco residencial ate o local de trabalho, bem assim do local de trabalho ate sua 
residencia, quando em service, bem como tudo que as leis trabalhistas e 
previdenciarias preveem e demais exiqencias leg a is para o exercf cio da atividade 
objeto da llcltacao: 
Prover o pessoal necessario para garantir a execucao dos services, nos regimes 
contratados, sem interrupcao seja por motivo de ferias, descanso semanal, licenca, 
falta ao service, dernissao e outros analoqos, obedecidas as disposicoes da leqislacao 
trabalhista vigente; 
Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos services e bens, bem como de 
cada material, materia-prirna ou componente individualmente considerado, mesmo que 
nao sejam de sua fabricacao, garantindo seu perfeito desempenho; 
Em nenhuma hip6tese veicular publicidade ou qualquer outra inforrnacao acerca das I atividades, sem previa autorizacao da CONTRA T ANTE; 
Fornecer toda e qualquer docurnentacao, projetos, manuais, etc., produzidos durante a 
execucao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio maqnetico; tJ� 
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• Apresentar a metodologia de irnplantacao que podera sofrer rnudancas conforme a 
necessidade da licitante desde com um acordo entre CONTRAT ANTE e 
CONTRA TADA; 

• Apresentar o cronograma de lrnplantacao para a CONTRATANTE, de forma a atender 
as convenienctas de datas e horarios: 

• Emitir relat6rios sabre os atos relativos a execucao do Contrato para facilitar o 
acompanhamento e flscalizacao da prestacao dos services, a exiqencia de condicoes 
estabelecidas e a proposta de aplicacao de sancoes; 

IV. OBRIGACOES DA CONTRA TANTE 

A empresa CONTRATANTE assurnira as seguintes obriqacoes: 

• Agendar as reunioes que se fizerem necessarias para o planejamento, avaliacao e 
ajustes nas etapas previstas de irnplantacao: 

• Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato, atraves de um Grupo de Trabalho 
designado. Verificar o cumprimento das obriqacoes assumidas pela prestadora, 
inclusive quanta a continuidade da prestacao dos services que, ressalvados os casos 
de forca maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, nao devem ser 
interrompidas; 

• Fornecer as mforrnacoes e documentos indispensaveis para a elaboracao dos produtos 
mencionados; 

• Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados; 
• Prestar as inforrnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRAT ADA; 

V. DOS PRAZOS 

O prazo maxima de lrnplantacao, conversao e rniqracao dos dados dos sistemas sera 
de 30 dias para que a Fundacao consiga atender a obrigatoriedade da leqislacao AUDESP 
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo. 

O prazo de rnanutencao e suporte tecnico dos Sistemas sera de 12 meses. 

VI- SERVICOS DE IMPLANTACAO 

Tenda em vista que o Sistema a ser implantado tern como objetivos: habilitar os 
setores envolvidos com um quadro de profissionais capacitados, infraestrutura ff sica 
adequada e de um sistema de inforrnacoes atualizado, agil e confiavel para que seja 
possfvel exercer de forma planejada e responsavet a gestao da Administracao dos recurses!! 
existentes, alern de efetivar um controle eficiente das despesas, das compras e dos 
estoques; a licitante vencedora do certame devera disponibilizar equipe tecnica 
especializada para auxiliar a Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato ' 
Santana na definicao das variaveis que serao utilizadas na pararnetrizacao dos Sistem:: � J 
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durante a implantacao, de acordo com a legisla9ao pertinente, realizando as seguintes 
atividades: 

a) A irnplantacao dos Sistemas pela empresa Contratada nao podera ser superior a 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento da ordem de service inicial, e sera 
executada conforme cronograma proposto para implantacao contemplando, 
obrigatoriamente, todas as exiqencias e seus subitens constantes neste Termo de 
Referencia; 

b) A Fundacao desiqnara servidores municipais das areas atendidas pelos Sistemas 
para apoio e suporte aos tecnicos da empresa Contratada para irnplantacao: 

c) Deverao ser realizadas todas as sirnulacoes pela empresa contratada em conjunto 
com a Fundacao Deodato Santana, em que devera ser demonstrado o perfeito 
funcionamento do Sistema, atendendo a leqislacao vigente sempre que apllcavel: 

d) Como parte integrante do processo de implantacao, a empresa contratada devera 
ministrar treinamentos aos usuarios dos Sistemas, tendo como suporte os manuais 
operacionais dos sistemas. 

e) A partir do 31° (triqesirno primeiro) dia todas as atividades pertinentes a lmplantacao, 
rniqracao e conversao dos Sistemas, inclusive as simulacoes de funcionamento 
deverao estar rigorosamente executadas, todos os mecanismos contemplados no 
objeto utilizados pela Fundacao Deodato Santana, a seu exclusive criterio, serao 
retirados de operacao a partir da data oficial de funcionamento dos Sistemas. 

Projeto de lmplantacao 

Devera ser apresentado em conjunto com a proposta comercial o projeto para 
irnplantacao, contemplando as tarefas definidas abaixo: 

a) pianos tecnicos contendo: 
a1) pianos de irnplantacao: representando as condicoes e os procedimentos 

para a lmplantacao dos softwares propostos, incluindo atividades de conversao dos 
dados dos softwares atualmente em uso na Fundacao Deodato Santana, e 
respectivos cronogramas para cada atividade e software. 

a2) pianos de manutencao: apresentando a polftica tecnica e administrativa 
adotadas pelo proponente para atualizacoes de vers6es; evolutivas, de ordem legal, 
e corretivas, e retinas especificas quando solicitadas pela Fundacao Deodato 
Santana; 

a3) pianos de treinamento: apresentando as condicoes de treinamento, A 
perlodos, nurneros mfnimos de usuarlos recomendado e local para treinamento dos r 
usuarios, para cada software; 
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a4) pianos de suporte tecnico: apresentando as condicoes, caracteristlcas de 
cada modalidade de atendimento disponfvel, tempo de atendimento, nurnero de pessoal 
tecnico designado para cada software. Para apresentacao do piano de suporte, a contratada 
deve considerar que o prazo maxima para atendimento aos chamados tecnicos e de 04 
(quatro) horas, contados a partir da abertura do chamado por parte da CONTRATANTE, em 
caso da necessidade de visita de tecnicots), este prazo sera de 24 (vinte e quatro) horas 
ap6s abertura do chamado caso o chamamos tenha em seu descritivo ordem de erro do 
Software o mesmo nae sera cobrado. Para a prestacao do suporte tecntco, sera exigido 
durante todo o perfodo contratual, alern do atendimento "help desk' (via telefone), que a 
licitante possua um sistema disponfvel atraves da rede mundial de computadores (internet) 
para abertura de chamados tecnlcos, de qualquer natureza, que possibilite o 
acompanhamento do status do referido chamado atraves do nurnero de protocolo. Este 
service devera ficar disponfvel no horario comercial, de segunda a sexta-feira, e 
demonstrado junta com a apresentacao tecnica dos sistemas. lmplernentacoes de ordem 
anual em qualquer area de trabalho nao sera gerado custo, ou ate mesmo irnplantacoes de 
troca de Sistemas Operacionais ou Bancos de Dados. 

Quanta as caracterfsticas tecnicas: 

a) descricao completa dos softwares ofertados, com riqueza de detalhes, 
observados os requisitos mfnimos descritos neste Termo, a fim de comprovar sua real 
capacidade de atendimento do objeto licitado, de forma a permitir a avaliacao da adequacao 
aos requisitos aqui estabelecidos (prova de conceito ). 

b) ficha tecnica dos softwares ofertados, contendo: 

b1) linguagem utilizada na proqrarnacao (versao, empresa proprietaria da 
linguagem, representante no Brasil); 

b2) o software deve ser executado nas plataformas operacionais Windows, 
Windows 7, 10 e ou compatf veis. 

b3) o banco de dados que sera usado pelo Software devera ser o Microsoft SOL 
Server, pelo princfpio da economicidade do erario publico, a proponente que ofertar os 
softwares em outro banco de dados devera oferta-lo junta com os softwares, assim como 
arcar com os custos de lnstalacao, rnanutencao e demais softwares que forem necessaries. 
Sendo que o custo do Sistema Gerenciador de Banco de Dados que nao seja o SOL Server 
devera correr par conta da Contratada pelo nurnero de 20 (vinte) licencas de uso 
necessaries que esta Fundacao Deodato Santana utilizar ou entender necessarias, durante 
o perf odo contratual. Devendo ser fornecido, neste caso, treinamento especf fico de � 
acrninistracao de banco de dados para OS analistas de Sistema desta Fundacao, e com r 
c6pias devidamente legalizadas. 

� £11 
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c) declaracao de que o software ofertado nao apresentara limitacoes quanta ao 
nurnero de usuarios para acesso aos terminais; 

d) declaracao de que os aplicativos possuirao caracterf sticas de sistema 
multiusuarios, provendo, dessa forma, rotinas necessaries a conservacao da integralidade 
das inforrnacoes fornecidas pelo sistema, bem coma definicao de rotinas de sequranca: 

e) declaracao de que os softwares objetos desta llcltacao e as seus respectivos 
bancos de dados ficarao obrigatoriamente hospedados na infraestrutura interna da 
Fundacao Cultural Educacional Deodato de Santana de Sao Sebastiao. 

f) declaracao que a licitante e proprietaria e desenvolvedora dos sistemas e 
aplicativos desta licitacao. Esta declaracao se faz necessaria para que as eventuais ajustes 
nos m6dulos e sistemas sejam realizados pela contrata para que nao dependa de terceiros 
para eventuais ajustes. 

g) lndicacao das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal tecnico adequado e 
disponivel para prestar suporte tecnico a realizacao do objeto de licitacao, bem coma da 
qualificacao de cada um dos membros da equipe tecnica que se responsabllizara pelos 
trabalhos, com a devida cornprovacao do vinculo empregaticio. 

Quanto a lmplantacao, funcionamento e suporte: 

a) prazo de imptantacao, conversao dos dados dos softwares em uso atualmente 
pela Fundacao Deodato de Santana, para pleno funcionamento dos softwares contratados, 
de acordo com os requisitos estabelecidos neste Termo. 

a1) o prazo para implantacao, conversao dos dados dos softwares atualmente em 
uso par esta Fundacao e disponibilizacao para o pleno funcionamento nao podera ser 
superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato. Este prazo e 
para que a Fundacao cumpra os prazos referente a prestacao de contas AUDESP do 
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo. 

Testes dos m6dulos do sistema 

A empresa Contratada devera, obrigatoriamente, disponibilizar o sistema aos usuarios 
para uso em carater experimental coma processo de testes, devendo contemplar as 
seguintes atividades: 

a) Efetuar testes e sirnulacoes em conjunto com a Fundacao, verificando 
� 

consistencia dos dados, funcionalidades previstas para os diversos m6dulos constantes dos 
Sistemas, alern dos cadastramentos de usuarios e permiss6es de acesso; 

� b) Validar os testes junta a Fundacao. � 
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VII. Capacita�ao e Treinamento de Usuarios 

_A Contratada deve�a fornecer treinamento operacional aos usuarios que farao uso 
dos Sisternas de forma direcionada para as funcionalidades que atendam cada uma das 
areas, capacitando os profissionais tanto na utilizacao dos Sistemas quanta ao 
conhecimento dos recursos do modulo especffico por ele utilizado. 

Sistemas Quantidade de usuarlos 
Paine! do Gestor e lnformacoes Gerencias 02 
Adrninistracao Orcamentaria e Financeira, 05 
Contabilidade, Tesouraria e Planejamento (LOA) 
Comoras e l.icitacoes - AUDESP - Fase IV 05 
Almoxarifado 01 
Patrirnonio - NBCASP 01 
Recursos Humanos - AUDESP - Fase Ill 04 
Portal da Transoarencia - LC 131 01 
E-SIC 01 

A Contratada devera fornecer acompanhamento dos consultores, aos usuarios de 
cada uma das areas atendidas pelo Sistema, durante a irnplantacao e inicio da operacao do 
sistema. 

A Contratada devera fornecer treinamento tecnico, a respeito do sistema, em especial 
das ferramentas de tecnologia disponibilizadas pelo sistema. 

A Contratada devera fornecer todos os recurses, materiais e softwares necessaries 
aos treinamentos. 

O treinamento dos profissionais envolvidos no processo de utlllzacao do sistema 
devera ocorrer de duas formas: 

• No formato de apresentacao do Sistema, para todos os usuarios independente de 
qual modulo ou ferramenta que o colaborador tera em suas rotinas diarias de 
trabalho; 

Treinamento no formato de apresentacao dos Sistemas dirigido a todos os usuarlos 
independente de sua area de atuacao: 

a) A Fundacao definira e disponibilizara local e data para realizacao do 
treinamento; 

b) A empresa Contratada devera oferecer treinamento e capacitacao para os ,£2/ 
servidores municipais indicados pela Fundacao que serao os multiplicadores d'Y"�11 

informacoes, garantindo de forma qenerica que todos os funcionarios tenham conhecimento -� 
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das ferra�entas disponfveis no �istema, para turmas que nao excedem a quantidade de 1 o 
(dez) se�1do!es, ate que, a totahdade dos servidores indicados pela adrninistracao participe 
da capacitacao: 

Abordagem e Carga Horatia 

O treinamento ministrado pela empresa Contratada, direcionado aos usuarios dos 
Sistemas devera abordar os conteudos necessarios ao conhecimento basico das 
ferramentas disponibilizadas pelo sistema, proporcionando conhecimento de fundo basico 
para sua operacao, obrigatoriamente: 

a) Requisitos gerais do Sistema; 

b) Caracterfsticas gerais e operacionais para todos os m6dulos 

c) Caracterfsticas e criterios de obtencao de suporte a solucao bem como 
eventuais duvidas. 

Devendo, obrigatoriamente, cumprir carga horaria de, no mfnimo, 04 (quatro) 
horas/aula. 

Neste treinamento inicial nae deverao ser aplicadas avaliacoes aos servidores 
participantes. 

CARACTERiSTICAS TECNICAS GERAIS EXIGIDAS PARA OS SISTEMAS 

O Sistema proposto devera atender os seguintes requisitos: 

a. 0 descrito neste Termo constitui as descricoes basicas exigidas para os 
Sistemas licitados em ambiente nuvem, para que, assim, atendam perfeitamente aos 
anseios desta Fundacao, para o alcance dos objetivos por esta pretendidos. Tais requisitos 
e funcionalidades devem ser fornecidos por um unico proponente, e seus m6dulos devem 
ser integrados entre si e trocarem inforrnacoes conforme solicitado neste Termo. 

b. A lrnplantacao dos sistemas e treinamento do quadro de pessoal ocorrera 
atraves do deslocamento dos tecnicos do proponente ao local da prestacao dos servicos, 
onde tera um prazo maxima de 30 (trinta) dias. 

c. O Banco de dados utilizado por esta Fundacao e o MSQL Server, e, pelo/ 
princfpio da economicidade do erario publico, a proponente que ofertar os sistemas em outro 
banco de dados devera oferta-Io junta com os sistemas, assim como arcar com os custos de 
instalacao, manutencao e demais softwares que forem necessarios, sendo que o custo do 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados que nae seja o MSQL Server devera correr por 
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conta da Contratada pelo nurnero de ticencas de uso necessarias que esta Fundacao utilizar 
ou entender necessaries, durante o perfodo contratual, devendo ser fornecido com c6pias 
devidamente legalizadas e treinamento oficial especffico, em ambos os casos, de 
adrninistracao de banco de dados para os analistas de sistema desta Fundacao. 

d. 0 Sistema Operacional utilizado atualmente desta Fundacao em maior 
proporcao e o Windows, portanto os sistemas oferecidos deverao ser compativeis. 

e. Devera haver inteqracao entre todos os sistemas ofertados. 

f. Sistemas deverao possuir manual on-line (Help), atraves do acionamento de 
tecla de funcao. 

g. Registrar o hist6rico (LOG) de utilizacao e transacoes dos usuarios; 

h. Possuir atualizacao de versao on-line pela internet de forma automatizada, ou 
seja, sem a intervencao do usuario e/ou tecnico. 

i. Devera possuir rotina de c6pia de sequranca (backups), podendo ser agendado 
para executar automaticamente, utilizando rotinas pr6prias ou software de terceiros, sera de 
inteira responsabilidade da Contratada a gera9ao e restauracao de todos os backups em 
equipamento pr6prios para esse fim. 

j. lrnpressao de relat6rios com o Brasao da Fundacao Deodato de Santana 
personalizados da forma que for necessaria e/ou solicitada; 

k. Permitir a visualizacao de relat6rios em tela antes de sua tmpressao. 

I. Deverao ser desenvolvidos com interface qrafica nativa e suportar utilizacao de 
mouse. 

m. 0 Sistema devera possuir ferramentas que mantenham automaticamente os 
programas executaveis dos sistemas sempre atualizado nas estacoes de trabalho como 
espelho fiel das aplicacoes fiel das aplicacoes existentes no servidor de aplicacao. E ainda 
possuir ferramentas que permitam atualizar, a partir do site de origem do fabricante dos 
sistemas; 

n. 0 nurnero de usuarios, para os sistemas, deve ser ilimitado e nao possuir �;;} 
limites de acesso a usuarios sirnultaneos. 0 sistema devera ainda permitir O cadastramento r 
de grupos de usuarios e permitir que sejam atribuf dos os direitos semelhantes para varies 

� 
usuarios herdando assim os direitos atribuidos aos grupos. 
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o. 0 treinamento dos aplicativos disponibilizados tera por base o pleno 
atendimento de solicitacoes dos usuarios, de qualquer area e em qualquer momenta. 
Sempre que se fizerem necessarias sera disponibilizada sala dentro do fornecedor para que 
esse treinamento possa ser mais bem aproveitado ap6s solicitacao e planilha orcarnentarla: 

p. O suporte tecnico aos aplicativos disponibilizados tera por base o pleno 
atendimento de solicitacoes dos Departamentos atendidas pelo sistema, mantendo o 
controle de todos os chamados de assistencia tecnica em software com o controle de 
chamados, nurneracao e prazos de atendimento dos mesmos na WEB, ou seja, na rede 
mundial de computadores, atendimento telefonico e conexao remota. Sempre que se fizerem 
necessaries, serao disponibilizadas viagens tecnicas, quantas forem necessarias, a fim de 
prover solucao ao problema levantado e que nao pode ser resolvido pelas modalidades de 
suporte anteriormente citadas. 

Caracteristicas Gerais do Sistema 

1. Aplicativos Multiusuario. 

2. Ambiente Cliente-Servidor. 

Funcionar em rede com servidores Windows Server 2012, OU 3. superior e estacoes Windows 7 ou superior. 

4. Ser desenvolvido em interface grafica padronizada. 

Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo atraves do uso de 
sen has permitindo bloqueio de acesso depois de determinado 

5. nurnero de tentativas de acesso invalidas. criptografia e expiracao 
de senhas. 

Prover controle de restricao de acesso as funcoes do aplicativo 
atraves do USO de sen has, disponibilizando recurso de dupla 

6. cust6dia utilizando o conceito de usuario ou grupo autorizador, em 
qualquer funcao, selecionado a criteria do usuario. 

7. 
Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuario ou grupo 
perrnissao exclusiva para Gravar e/ou Excluir dados. 

8. Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem 
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sucedidas de logon, bem como os respectivos logoff, registrando 
data, hora e o usuario. 

Manter hist6rico dos acessos par usuario e par funcao, registrando 

9. a data, hara, nome do computador e IP, o name do usuario do 
sistema e tambern 0 usuario que estava log ado no sistema 
operacional. 

10. Manter log de auditoria das alteracoss efetuadas sabre as principais 
cadastros e tabelas. 

Bloquear a grava9ao e exclusao de informacoes no caso de 
11. acessos sirnultaneos do mesmo login no sistema, mesmo a partir de 

computadores diferentes. 

Permitir a visualizacao dos relat6rios em tela, bem como possibilitar 
que sejam salvos em disco para posterior reimpressao. inclusive 

12. permitindo selecionar a impressao de intervalos de paqinas e o 
nurnero de c6pias a serem impressas, alern de tarnbern permitir a 
selecao da impressora de rede desejada. 

Permitir que os relat6rios possam ser salvos em disco de forma 
13. criptografada, evitando que possam ser efetuadas alteracoes em 

seu conteudo. 

Permitir que os relat6rios possam ser salvos em formato texto, de 
14. forma que possam ser importados por outros aplicativos (p.ex. MS 

Excel). 

Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrao ODBC a 
15. partir de outros utilitarios OU aplicativos coma geradores de 

relat6rios, geradores de qraflcos, etc. 

16. Possuir ajuda On-line sensivel ao contexto. 

A consistencia dos dados entrados deve ser efetuada campo a 
17. 

campo, no momento em que sao informados. 

18. Toda atualizacao de dados deve ser realizada de forma on-line. 

19. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos 
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aplicativos. 

20. 
Possibilitar que OS aplicativos sejam acessados por usuarios 
remotes, utilizando a internet coma meio de acesso. 

Possibilitar a inclusao nos relat6rios em que se faca necessario, de 
21. campo destinado a assinatura do responsavel pela exatidao das 

lnformacoes, de forma parametrizada. 

Permitir a inteqracao entre o usuario do sistema e sua respectiva 
22. conta no domfnio do Microsoft Windows, evitando que o usuario 

precise se identificar cada vez em que o sistema for acessado. 

23. 
Campos ch aves de digita9ao ten ha pesquisa de registros 
previamente gravados com opcoes de filtragem e ordenacao. 

24. 
Permitir identificacao visual dos usuarios do sistema atraves de 
imagens (foto ). 

25. 
Utilizar o gerenciador de banco de dados relacional Microsoft SQL 
Server 2012 ou superior. 

Quanto ao Banco de Dados 

• Banco de dados relacional, que permita acesso padrao ODBC a partir de outros 
aplicativos, e que utilize linguagem para acesso aos dados no padrao SQL, com 
backup pelo pr6prio servidor do banco; 

• Possuir integridade transacional nas operacoes efetuadas sabre a base de dados; 

• Oferecer ao usuario acesso de leitura as tabelas do banco de dados, permitindo que 
esse possa utiliza-las para qeracao de suas pr6prias consultas e relat6rios atraves de 
outras ferramentas; 

• lntegridade referencial implementada no pr6prio banco de dados; 

• Possibilidade de Log (auditoria) de todas as operacoes efetuadas por 
(alteracoes, inclusoes, exclusoes). 
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1 - REQUIS�TOS E FUNCIONALIDADES ESPECIFICAS DE CADA UM DOS MODULOS 
QUE COMPOEM O SISTEMA 

A descricao dos modulos, sistemas e ferramentas apresentadas a seguir dizem 
respeito as caracterfsticas funcionais requeridas para o Sistema. 

1.1 - Modulo Painel do Gestor e lnforrnacoes Gerenciais 

As funcionalidades gerais requeridas para o Modulo Gerencial destinam-se ao 
planejamento, avaliacao e acompanhamento das acoes executadas em todas as areas com 
controle de dados, possibilitando ao gestor uma visao geral das mais diversas areas de 
atividade. 

NO FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA MODULO 
1. Disponibilizar modulo com inforrnacoes de indicadores da qestao em formato qrafico, 

dispondo de pelo menos inforrnacoes das areas Financeira, Receitas e Despesas 
(Orcarnentarias ). 

2. Disponibilizar o acesso ao ambiente dos indicadores da qestao em WEB e 
dispositivo rnovel. 

3. Os indicadores da qestao devem estar alocados em ambiente com o conceito de 
cornputacao em nuvem. 

4. Deve ser possfvel configurar usuarios cujo acesso ao modulo seja possivel com 
visualizacoes distintas dos indicadores, para que cada usuario possa ter acesso aos 
indicadores de sua area de interesse. 

5. Disponibilizar os qraflcos com as inforrnacoes dos indicadores que permitam 
interacao, podendo fazer filtros e selecoes de periodos, bem como ofertar 
detalhamento de nfveis da inforrnacao (tecnicamente conhecido coma drill down) 
que esta sendo exibida para os indicadores que exibirem lnformacoes das Naturezas 
de Receitas e Despesas. Ao realizar um filtro atraves de um indicador, os demais 
indicadores apresentados no mesmo campo de vlsao, na mesma tela, tarnbern 
devem respeitar o filtro realizado (desde que tratem do mesmo tema). 

6. Disponibilizar em uma (mica paqina, num (mica campo de visao, informacoes que 
contenham os seguintes conteudos: Percentual de Gastos com Saude, Percentual 
de Gastos com Educacao, Percentual de Gastos com Pessoal, Divida Consolidada, 
Operacoes de Credito lnternas e Externas, Operacoes de Credito par Antecipacao 
de Receita Orcarnentaria, Previsao e Execucao de Receita Corrente, Receita de 
Capital e Total de Receita, Previsao e Execucao de Despesa Corrente, Despesa de 
Capital e Total de Despesa, e Previsao e Execucao de Despesas com Regime 
Proprio de Previdencia Social. 

7. Disponibilizar indicador que demonstra 0 percentual de gastos com Saude, 
demonstrando necessariamente qual a meta a atingir, o realizado em percentual no 
perfodo, bem coma uma tdentiflcacao visual tanto para o cumprimento da meta 
realizada quanta para o nao cumprimento. 

� 
8. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Educacao, 

demonstrando necessariamente qual a meta a atingir, o realizado em percentual no 
perfodo, bem coma uma identificacao visual tanto para o cumprimento da meta 
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9. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Pessoa!, 
demonstrando necessariamente qual a meta a atingir, o realizado em percentual no 
perfodo, bem coma uma identiflcacao visual tanto para o cumprimento da meta 
realizada uanto ara o nao cum rimento. 

10. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Divida 
Consolidada, demonstrando necessariamente qual a meta a atingir, o realizado em 
percentual no peri ado, bem como uma identificacao visual tan to para o cumprimento 
da meta realizada uanto ara o nao cum rimento. 

11. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Operacoes de 
Credito lnternas e Externas, demonstrando necessariamente qual a meta a atingir, o 
realizado em percentual no perfodo, bem coma uma identificacao visual tanto para o 
cum rimento da meta realizada uanto ara o nao cum rimento. 

12. Disponibilizar indicador que demonstra o percentual de gastos com Operacoes de 
Credito par Anteclpacao de Receita, demonstrando necessariamente qual a meta a 
atingir, o realizado em percentual no perf odo, bem coma uma identificacao visual 
tanto ara o cum rimento da meta realizada uanto ara o nae cum rimento. 

13. Disponibilizar indicador que demonstra os valores totais de Receita Orcamentaria 
prevista no ano e Arrecadada no ano, bem coma uma identificacao visual tanto para 
o cum rimento da revisao realizada uanto ara o nao cum rimento. 

14. Disponibilizar indicador que demonstra os valores totais de Despesa Orcarnentaria 
prevista no ano e Despesa Realizada no ano, bem coma uma identificacao visual 
tanto ara o cum rimento da revisao uanto ara o nae cum rimento. 

15. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orcarnentario, sendo essa 
informacao o resultado da Receita Total Arrecadada versos a Despesa Total 
Executada, bem coma uma tdentltlcacao visual tanto para o cumprimento da 

revisao uanto ara o nao cum rimento. 
16. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orcarnentario das Receitas e 

Despesas Correntes, sendo essa inforrnacao o resultado da Receita Corrente 
Arrecadada versos a Despesa Corrente Executada, bem coma uma identiflcacao 
visual tanto ara o cum rimento da revisao uanto ara o nao cum rimento. 

17. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orcarnentario das Receitas e 
Despesas de Capital, sendo essa inforrnacao o resultado da Receita de Capital 
Arrecadada versos a Despesa de Capital Executada, bem coma uma identificacao 
visual tanto ara o cum rimento da revisao uanto ara o nao cum rimento. 

18. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orcamentario das Receitas e 
Despesas Previdenciarias, sendo essa informacao o resultado da Receita 
Previdenciaria Arrecadada versos a Despesa Previdenciaria Executada, bem coma 
uma identiflcacao visual tanto para o cumprimento da previsao quanta para o nao 
cum rimento. 

19. Disponibilizar indicador que demonstra o Resultado Orcarnentario das Receitas e 
Despesas Previdenciarias, sendo essa inforrnacao o resultado da Receita 
Previdenciaria Arrecadada versos a Despesa Prevldenciarla Executada, bem como 
uma identificacao visual tanto para o cumprimento da previsao quanta para o nao 
cum rimento. 

20. Dis onibilizar indicador ue demonstra o total de Dis onibilidade Bancaria 
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F!nanceira, exibindo a mesma inforrnacao do saldo financeiro par Unidade Gestora, 
Tipo de Canta Bancaria e por lnstituicao Bancaria. Tarnbem deve demonstrar uma 
evolucao mensal do total da Disponibilidade Bancaria Financeira, comparando em 
cada mes se houve evolucao ou dirninuicao do saldo bancario. Essas visoes devem 
estar disponfveis em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de 
visao, sem a necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em 
conj unto. 

21. Disponibilizar indicador que demonstra o total de Disponibilidade Bancaria 
Financeira confrontando a mesmo com as Obriqacoes a Pagar. As Obriqacoes a 
Pagar devem ser exibidas, pelo menos, por Unidade Gestora, Saldo a Pagar por 
Mes, Maiores Fornecedores a Pagar (podendo ser configurado pra exibir entre 5 e 
20 maiores fornecedores), sempre em visoes separadas. Deve ser possfvel aplicar 
filtros por Unidade Gestora, Funcao, Subfuncao, Data de Vencimento das 
Obriqacoes, se e Orcarnento do Ano ou de Anos Anteriores. Essas visoes devem 
estar disponfveis em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de 
visao, sem a necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em 
coniunto. 

22. Disponibilizar indicador que demonstra o total de Receita t.ancaca. Deve exibir 
qraficos comparando mensalmente a receita lancada do exercicio atual com o 
exercicio anterior, a evolucao acumulada da receita lancada comparando a mesma 
com o exercicio anterior, a cornparacao com uma linha de tendencia se o valor 
lancado no exercicio atual e maior ou menor do que o mesmo periodo do exercicio 
anterior. Tarnbern deve exibir um qrafico com o valor lancado por tipo de receita. Os 
qraflcos devem ter interatividade, podendo-se filtrar um tipo de receita e sendo 
refletido automaticamente nos demais qraficos. Essas visoes devem estar 
disponfveis em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de visao, 
sem a necessidade de naveoar ou acessar outro local para exibi-las em coniunto. 

23. Disponibilizar indicador que demonstra o total de Receita Pr6pria Arrecadada. Deve 
exibir qraflcos comparando mensalmente a receita pr6pria arrecadada do exercicio 
atual com o exercicio anterior, a evolucao acumulada da receita pr6pria arrecadada 
comparando a mesma com o exercicio anterior, a cornparacao com uma linha de 
tendencia se o valor pr6prio arrecadado no exerclcio atual e maior ou menor do que 
o mesmo perfodo do exercfcio anterior. Tarnbern deve exibir um grafico com o valor 
pr6prio arrecadado por tipo de receita. Os qraficos devem ter interatividade, 
podendo-se filtrar um tipo de receita e sendo refletido automaticamente nos demais 
graficos. Essas visoes devem estar disponfveis em uma (mica paqina, de forma 
conjunta, num mesmo campo de visao, sem a necessidade de navegar ou acessar 
outro local para exibi-las em coniunto. 

24. Disponibilizar indicador que demonstra o confronto da Receita Pr6pria Lancada com 
a Receita Pr6pria Arrecadada, por tipo de receita. Deve exibir graficos comparando 
mensalmente a receita pr6pria lancada com a arrecadada. Tarnbern deve 
disponibilizar os maiores contribuintes que receberam lancarnento de receita pr6pria, � 
bem como os maiores contribuintes do municfpio para as receitas pr6prias. Os 
graficos devem ter interatividade, podendo-se filtrar um tipo de receita e sendo 
refletido automaticamente nos demais qraficos. Essas visoes devem esta( 
disponfveis em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de visao, � 
sem a necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em conjunto. \.I 
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25. Di��onibilizar indicador que demonstra o Total de Receita do municfpio, exibindo um 
graf1co com a arrecadacao mensal, a arrecadacao acumulada e o saldo a realizar de 
arrecadacao, um comparative da arrecadacao com o exercicio anterior, bem coma a 
�xibi9ao das maiores receitas por Natureza da Receita. Deve ser possfvel aplicar 
filtros por Fonte de Recurses e Natureza de Receita. Os graficos devem ter 
interatividade, podendo-se filtrar um determinado perfodo e/ou Natureza de Receita 
e sendo refletido automaticamente nos demais qraficos. Deve exibir pelo menos 03 
nfveis de detalhe das lnformacoes da Natureza de Receita. Essas vlsoes devem 
estar disponfveis em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de 
visao, sem a necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em 
conj unto. 

26. Disponibilizar indicador que demonstra os valores de Despesas Orcarnentartas 
Pagas, tendo lnformacoes graficas do mesmo por mes, valores pages acumulados, 
por natureza da despesa e exibindo os maiores fornecedores pages. Deve ser 
passive! aplicar filtros por Unidade Gestora, Funcao, Subfuncao, exercf cio da 
despesa, bem coma um unico fornecedor em especffico. Os graficos devem ter 
interatividade, podendo-se filtrar um determinado perfodo e/ou Natureza de Despesa 
e sendo refletido automaticamente nos demais qraftcos. Deve exibir pelo menos 04 
nfveis de detalhe das informacoes da Natureza de Despesa. Essas visoes devem 
estar disponfveis em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de 
vlsao, sem a necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em 
conjunto. 

27. Disponibilizar indicador que demonstra o Total de Despesa do municfpio, exibindo 
um qrafico com a despesa liquidada mensal, a despesa liquidada acumulada e o 
saldo de orcarnento a realizar, um comparative da despesa liquidada com o 
exercicio anterior, bem como a exibicao das maiores despesas por Natureza da 
Receita. Deve ser possfvel aplicar filtros por Unidade Gestora, Funcao, Subcao, 
6rgao e Natureza de Despesa. Os graficos devem ter interatividade, podendo-se 
selecionar um determinado periodo e/ou Natureza de Despesa e sendo refletido 
automaticamente nos demais qraficos. Deve exibir pelo menos 03 niveis de detalhe 
das informacoes da Natureza de Despesa. Essas visoes devem estar disponfveis 
em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de visao, sem a 
necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em coniunto, 

28. Disponibilizar indicador que demonstra o as principais etapas da Execucao 
Orcarnentaria, sendo Empenho, Liquldacao e Pagamento, exibindo um qrafico que 
confronta a despesa empenhada, liquidada e paga, de forma acumulada ou mensal. 
Deve ainda exibir a mesma inforrnacao atraves de um funil visual contendo os 
valores totais empenhados, liquidados e pages, bem coma demonstrar o total de 
despesa pendente de liquidacao por Natureza de Despesa. Este ultimo deve permitir 
ter nfvel de detalhe de ate 04 nfveis. Deve ser possfvel aplicar filtros por Unidade 
Gestora, perfodo e Natureza da Despesa. Os graficos devem ter interatividade, 
podendo-se selecionar um determinado periodo e/ou Natureza de Despesa e sendo 
refletido automaticamente nos demais graficos. Essas vlsoes devem estar 
disponfveis em uma unica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de visao, 
sem a necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las em coniunto, 1 

29. Disponibilizar indicador que demostra mensalmente o confronto dos valores d,a 
Receita Arrecadada, Despesa Executada (Liquidada), Despesa Paga, e o Resultado � 
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Orcarnentario ( que e o resultado da Receita Arrecadada menos a Despesa 
Executada-Liquidada). Essa informacao deve ser exibida de forma acumulada ou 
com valores exclusivos mes a mes, sem acumular. Tarnbern deve ser capaz de 
exibir o resultado orcarnentario ( que e a Receita Arrecadada menos a Despesa 
Executada-Liquidada) comparando o mesmo mensalmente com o mesmo perfodo 
do ano anterior, bem como exibir o resultado em forma de funil, com o calculo do 
Superavit ou Deficit da execucao orcamentana. Deve ser possivel aplicar filtros por 
Unidade Gestora e mes (periodo). Essas visoes devem estar disponfveis em uma 
(mica paqina, de forma conjunta, num mesmo campo de visao, sem a necessidade 
de naveqar ou acessar outro local para exibi-las em coniunto. 

30. Disponibilizar indicador que demonstre mensalmente, tanto de forma acumulada 
quanto mensal (sem acumular valores), a evolucao do Cronograma de Desembolso 
confrontando o mesmo com a Execucao da Despesa. Tarnbern deve demonstrar 
indicador que demonstre mensalmente, tanto de forma acumulada quanta mensal 
(sem acumular valores) a evolucao do Proqrarnacao Financeira da Receita 
confrontando a mesma com a Arrecadacao da Receita. Deve ser possivel aplicar 
filtros de Unidade Gestora, Natureza de Receita e Despesa e Periodo. Essas visoes 
devem estar disponiveis em uma (mica paqina, de forma conjunta, num mesmo 
campo de visao, sem a necessidade de navegar ou acessar outro local para exibi-las 
em conjunto. 

1.2 - Modulo de Administracao Orcarnentaria e Financeira, Contabilidade, 
Planejamento (LOA) 

Telefones. (12) 3892 2815 e mail. fundacaoculturalss@gma1l.com 
"Fiscalize o seu municfpio" - www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

No FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA MODULO 

1. Contabilizar as dotacoes orcarnentarias e demais atos da execucao orcamentaria e 
financeira. 

2. Utilizar o Empenho para comprometimento dos creditos orcamentarios, a Nata de 
l.ancarnento ou documento equivalente definido pela entidade publica para a 
llquldacao de despesas e a Ord em de Pagamento para a efetivacao de 
pagamentos. 

3. Permitir que OS em pen hos globais e estimativos sejam passiveis de 
complernentacao ou anulacao parcial ou total, e que os empenhos ordinaries 
sejam passiveis de anulacao parcial ou total. 

4. Possibilitar no cadastro do empenho a mclusao, quando cabivel, das informacoes 
relativas ao processo licitat6rio, fonte de recursos, detalhamento da fonte de 

# recursos, nurnero da obra, convenio e o respectivo contrato. 
5. Possibilitar no cadastro do empenho a inclusao, quando cabivel, de informacoes I 

relativas ao MANAD permitindo assim o envio de inforrnacoes para o INSS. I 

�, 6. Permitir a incorporacao patrimonial na liquidacao de empenhos. 
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7. Permitir a gestao do controle "Credito Empenhado em Liquidacao" com a 
autornatizacao do reconhecimento das obriqacoes antes e entre as fases da 
execucao orcamentaria. 

8. Permitir a utllizacao de objeto de despesas na ernissao de empenho para 
acompanhamento de gastos da entidade. 

9. Permitir o controle de reserva das dotacoes orcarnentartas possibilitando o seu 
complemento, anulacao e baixa atraves da ernissao do empenho. 

10. Permitir a ernissao de etiquetas de empenhos. 
11. Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidacao, ordem 

de pagamento, etc) sejam impressas de uma s6 vez atraves de uma fila de 
impressao. 

12. Permitir a alteracao das datas de vencimento dos empenhos visualizando a data 
atual e a nova data de vencimento sem a necessidade de efetuar o estorno das 
liquidacoes do empenho. 

13. Permitir a utilizacao de hist6ricos padronizados e hist6ricos com texto livre. 
14. Permitir estorno de registros contabeis nos casos em que se apliquem. 
15. Permitir a apropriacao de custos na ernissao ou liquidacao do empenho, podendo 

utilizar quantos centros de custos sejam necessaries por ernpenho/liquidacao. 
16. Permitir a reapropriacao de custos a qualquer momento. 
17. Permitir a informacao de retencoes na llquldacao do empenho. 
18. Permitir a contabilizacao da apropriacao das retencoes na liquidacao do empenho. 
19. Permitir a utilizacao de subempenhos para empenhos globais ou estimativos. 
20. Permitir a confiquracao do forrnulario de empenho de forma a compatibilizar o 

formato da impressao com os modelos da entidade. 
21. Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. 
22. Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subvencoes, 

auxilios contribuicoes e convenios, devendo o sistema emitir empenhos para os 
repasses de recursos antecipados. 

23. Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a um 
determinado valor OU a uma quantidade limite de re passes, de form a 
pararnetrizavel para OS adiantamentos de viagens, adiantamentos para 
suprimentos de fundos e demais recursos antecipados. 

24. Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o nurnero de dias 
para a prestacao de contas, podendo esta lirnitacao ser de forma informativa ou 
restritiva. 

25. Permitir bloquear um fornecedor/credor para nao permitir o recebimento de recurso I# antecipado caso o mesmo tenha prestacao de contas pendentes com a 
contabilidade. 

26. Permitir incluir um percentual limite para o empenhamento no subelemento 96 -1 

Pagamento Antecipado, impedindo assim que empenhos de recurses antecipados 0 . 
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sejam emitidos em valor superior ao definido pela entidade publica. 
27. Emitir documento de prestacao de contas no memento do pagamento de 

empenhos de recurses antecipados. 
28. Emitir documento final (recibo de prestacao de contas) no momenta da prestacao 

de contas do recurse antecipado. 
29. Emitir relat6rio que contenham os recurses antecipados concedidos, em atraso e 

pendentes, ordenando os mesmos por tipo de recurses antecipados, credor ou 
data limite da prestacao de contas. 

30. Utilizar calendario de encerramento contabil para os diferentes meses, para a 
apuracao e apropriacao do resultado, nao permitindo lancarnentos nos meses ja 
encerrados. 

31. Permitir que a estrutura (mascara dos niveis contabeis) do Plano de Contas 
utilizado pela entidade seja definida pelo usuario. 

32. Possuir controle, por data, das alteracoes realizadas no Plano de Contas, 
obedecendo as movlrnentacoes [a existentes para as mesmas. 

33. Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo 
PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico ). 

34. Assegurar que as contas s6 recebam lancarnentos contabeis no ultimo nivel de 
desdobramento do Plano de Contas utilizado. 

35. Disponibilizar retina que permita a atualizacao do Plano de Contas, das Naturezas 
de Receita e Despesa, dos eventos e de seus roteiros contabeis de acordo com as 
atualizacoes do respective Tribunal de Contas. 

36. Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem como a 
qualidade, consistencia e transparencia das inforrnacoes geradas pelo PCASP 
conforme definicoes realizadas na 5a edicao do MCASP (Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Publico) da STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 

37. Assegurar que os lancarnentos contabeis sejam realizados utilizando contas de 
uma mesma natureza da inforrnacao. 

38. Assegurar que contas com indicador de superavlt financeiro igual a "Patrimonial" 
sejam movimentadas utilizando coma contrapartida: 
Contas de Variacao Patrimonial Aumentativa; 
Contas de Variacao Patrimonial Diminutiva; 
Outra conta Patrimonial, para reclassificacao; 
Conta com indicador de superavit financeiro igual a "Financeiro", exclusivamente 
quando houver a respectiva execucao orcarnentaria (emissao de empenho). 

39. Possuir cadastro de LCP (Lancarnentos Contabeis Padronizados) nos moldes 
definidos pela 5a edicao do MCASP. 

40. Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lancarnentos Padronizados) nos moldes/ 
definidos pela 5a edicao do MCASP. 

� 

41. Possuir controle, por data, das alteracoes realizadas no cadastro de LCP e CPL, 
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obedecendo as rnovimentacoes contabeis ja existentes para os mesmos. 
42. Assegurar que a contabilizacao de todos os fatos administrativos ocorra atraves 

do uso dos l.ancamentos Contabeis Padronizados (LCP) e do Conjunto de 
Lancarnentos Padronizados (CLP). 

43. Possuir mecanismo que parametrize as regras contabeis de acordo com as 
necessidades da entidade possibilitando a pararnetrlzacao das mesmas pelo 
pr6prio contador da instltuicao publica. 

44. Possuir mecanismo que configure todas as regras contabeis de inteqracao entre 
os sistemas estruturantes de Adrninistracao de Receitas e Adrninistracao de 
Suprimentos (Compras e Materiais, l.icitacoes e Patrirnonio ). 

45. Assegurar que a escrituracao contabil dos fatos administrativos atenda a NBC T 
16.5 - Registro Contabll - do Conselho Federal de Contabilidade. 

46. Assegurar que toda a rnovirnentacao contabil seja identificada por um 
ldentificador de Fato Contabil. 

47. Assegurar que cada registro contabil seja identificado por um nurnero de controle 
que identifique, de forma unfvoca, os registros eletronicos que integram um 
mesmo lancarnento contabil, atendendo assim a NBC T 16.5, item 13, alfnea "f'. 

48. Possuir um cadastro de Retencoes onde se defina a conta contabil da mesma, 
bem como se a mesma refere-se a uma retencao pr6pria da entidade ou de 
terceiros. 

49. Permitir que se defina quando determinada retencao efetuada deve ser recolhida, 
podendo esta data ser um dia do mes subsequente ou uma quantidade de dias 
uteis ou corridos contados a partir da efetiva retencao, 

50. Possuir mecanismo que defina se o momenta pelo qual ocorrera o fato gerador do 
recolhimento de uma retencao pr6pria sera na Iiquidacao ou no pagamento do 
em pen ho. 

51. Permitir a arrecadacao da receita orcarnentarla de forma concomitante com o fato 
gerador do recolhimento de uma retencao de empenho, podendo esta ser 
realizada de forma rateada entre tres receitas para os casos onde a receita possui 
destinacao para os recursos da Saude e da Educacao, 

52. Possuir controle, por data, das alteracoes realizadas no cadastro das retencoes, 
obedecendo as rnovirnentacoes ja existentes para as mesmas. 

53. Permitir cadastrar os precat6rios da entidade, controlando toda a sua execucao. 
54. Permitir acompanhar a contabilizacao das retencoes, desde a sua origem ate o 

seu recolhimento, possibilitando ao usuarlo saber em qual documento e data foi 
recolhida qualquer retencao, permitindo assim a sua rastreabilidade. 

55. Permitir, no momenta da ernissao do documento extra, informar os empenhos 
orcarnentarios que tiveram retencoes e que originaram o documento extra. 

I 

56. Permitir o relacionamento dos empenhos de restos a pagar que estao vinculados' 

�li a Saude, Precat6rios e identificar se os mesmos foram inscritos com ou sem 
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disponibilidade financeira. 
57. Permitir a alteracao de complementos de hist6ricos de registros contabeis ja 

efetuados. 
58. Permitir a alteracao do documento de pagamento dos em pen hos sem a 

necessidade de efetuar do pagamento. 
59. Permitir a vinculacao de documentos em formate "TXT, DOC, XLS, PDF" as notas 

de empenhos para posterior consulta. 
60. Permitir e restringir o acesso a unidades orcarnentarias e unidades gestoras para 

determinados usuarios. 
61. Possibilitar a contabilizacao autornatica dos registros provenientes dos sistemas 

de arrecadacao, qestao de pessoal, patrimonlo publico, llcltacoes e contratos. 
62. Permitir contabilizar automaticamente os bens publicos de acordo com a insercao 

dos bens no sistema de patrirnonio. 
63. Permitir contabilizar automaticamente as depreciacoes dos bens de acordo com 

os rnetodos de depreciacao definidos pelas NBCASP, utilizando vida util e valor 
residual para cada um dos bens. 

64. Permitir contabilizar automaticamente a reavaliacao dos valores dos bens 
patrimoniais de acordo com o processo de reavaliacao efetuado no sistema de 
patrirnonio. 

65. Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relatives aos bens 
patrimoniais. 

66. Permitir a exportacao, da base de dados da FUNDA<;Ao, de dados cadastrais 
para a unidade centralizadora do municfpio. 

67. Permitir a irnportacao, na base de dados da FUNDA<;Ao, de dados cadastrais da 
unidade centralizadora do municfpio. 

68. Permitir a exportacao do movimento contabil com o bloqueio autornatico dos 
meses para posterior importacao na unidade centralizadora, permitindo assim a 
consolidacao das contas publicas do municfpio. 

69. Permitir a importacao do movimento contabil com o bloqueio autornatico dos 
meses para posterior exportacao para a unidade centralizadora, permitindo assim 
a consolidacao das contas publicas do municfpio. 

70. Permitir que ao final do exercf cio os empenhos que apresentarem saldo possam 
ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a leqislacao, e que posteriormente 
possam ser liquidados, pagos ou cancelados no exercf cio seguinte. 

71. Permitir iniciar a execucao orcarnentaria e financeira de um exercf cio, mesmo que 
nao tenha ocorrido o fechamento contabil do exercicio anterior, atualizando e 
mantendo a consistencia dos dados entre os exercicios. 

72. Possibilitar a transterencia autornatica das ccnciliacoes bancarias do exercf cio I 
� 

para o exercfcio seguinte. 
73. Possibilitar a transferencia autornatica dos saldos de balance do exercf cio para o /\, u 
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exercl cio seguinte. 
74. Possibilitar a reirnplantacao autornatica de saldos quando a irnplantacao ja tiver 

sido realizada de modo que os saldos la implantados sejam substituidos. 
75. Emitir relat6rio contendo os dados da Saude para preenchimento do SIOPS. 
76. Permitir a qeracao em formato "HTML" das informacoes relativas a prestacao de 

contas de acordo com a Lei 9. 755/98. 
77. Emitir o Quadro dos Dados Contabeis Consolidados, conforme regras definidas 

pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
78. Emitir todos os anexos de balance, global e por 6rgao, fundo ou entidade da 

adrninistracao direta, autarquica e fundacional, exigidos pela Lei N° 4320/64 e 
suas atualizacoes: 
- Anexo 1 - Dernonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias 

Econ6micas; 
- Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econ6micas e Natureza da Despesa; 
Segundo as Categorias econ6micas: 
- Anexo 6 - Programa de Trabalho; 
- Anexo 7 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas por Projetos 

e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministerio do 
Orcarnento e Gestao ); 

- Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funcao, Programas e Subprogramas, 
conforme o vinculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 
do Ministerio do Orcarnento e Gestao); 

- Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por orqaos e Func;oes (adequado ao 
disposto na portaria 42/99 do Minlsterio do Orcarnento e Gestao ); 

- Anexo 1 O - Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada; 
- Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
- Anexo 12 - Balance Orcamentario; 
- Anexo 13 - Balance Financeiro; 
- Anexo 14 - Balance Patrimonial; 
- Anexo 15 - Demonstrativo das Vartacoes Patrimoniais; 
- Anexo 16 - Dernonstracao da Dfvida Fundada lnterna; 
- Anexo 17 - Dernonstracao da Divida Flutuante. 

79. Emitir o lnforme de Rendimentos Anual para os prestadores de services que 
tiveram retencao de impastos, conforme regras definidas pela Secretaria da 
Receita Federal. 
Permitir a criac;ao de relat6rios gerenciais pelo pr6prio usuario. ;# Dispor de funcionalidade que possibilite a criacao de formulas para a cornposicao 
de valores utilizados na ernissao de demonstrativos, a partir de qualquer tipo de,:: 
rnovlrnentacao (do ano corrente ou do ano anterior, e valores brutos ou liquidos( 

� 
que envolvam Despesas, Receitas, Restos a Pagar ou Movirnentacao Contabil 
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em geral. 
82. Permitir a composicao de valores de determinado Grupo de Fonte de Recurses 

ou Detalhamento da Fonte, e ainda, valores especfficos relacionados a Saude e 
Precat6rios para utilizacao na emissao de demonstratives. 

83. Possibilitar a definicao de um nfvel contabil OU uma categoria econornica 
especf fica, para a cornposicao de um valor que sera impresso em um 
demonstrative. 

84. Permitir a impressao de demonstratives com valores em milhares e em milh6es 
de reais. 

85. Permitir a insercao de notas explicativas e de campos informativos na irnpressao 
dos demonstratives. 

86. Permitir a criacao de relat6rios a partir de planilhas eletronicas criadas pelo 
usuario. 

87. Armazenar os modelos dos relat6rios criados pelo usuario diretamente no banco 
de dados do sistema. 

88. Permitir gerar relat6rios que possibilitem o preenchimento das inforrnacoes das 
contas anuais do SICONFI conforme disposto na Portaria STN n. 86, de 17 de 
fevereiro de 2014, ou outras que a STN possa vir a editar. 
Planejamento PPA 

89. Permitir o cadastramento de varies quadrienlos, possibilitando a flexibilidade de 
serem informados quais os anos que comp6em o quadrienio ou informar o ano 
inicial e final do perl odo. 

90. Permitir elaborar o PPA utilizando informacoes do PPA anterior. 
91. Permitir que a estrutura (mascara dos nfveis) das Naturezas de Receita utilizada 

pela entidade seja definida pelo usuario. 
92. Permitir que a estrutura (mascara dos nfveis) das Naturezas de Despesa utilizada 

pela entidade seja definida pelo usuario. 
93. Permitir que a estrutura das Fontes de Recurses utilizada pela entidade seja 

definida pelo usuario. 
94. Permitir que a estrutura do Detalhamento das Fontes utilizada pela entidade seja 

definida pelo usuario. 
95. Permitir que o uso ea obrigatoriedade da Fonte de Recurse nas Despesas e nas 

Receitas sejam pararnetrizaveis pelo usuario. 
96. Permitir que o uso e a obrigatoriedade do Detalhamento da Fonte de Recurse nas 

Despesas e nas Receitas sejam pararnetrizaveis pelo usuario. 
97. Possuir inteqracao entre os m6dulos PPA, LOO e LOA, com cadastro unico das 

pecas de planejamento como 6rgao, Unidade, Funcao, Subfuncao, Programa de 
Governo, Acao de Governo, Subacao de Governo, Naturezas de Receita / 
Despesa, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonte. t 98. Possuir tabela cadastral contendo todas as Naturezas da Receita de acordo com 
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a leqislacao vigente (portarias atualizadas da Secretaria do Tesauro Nacional e 
dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais). 

99. Possuir tabela cadastral contendo todas as Naturezas da Despesa de acordo com 
a leqislacao (portarias atualizadas da Secretaria do Tesauro Nacional e dos 
Tribunais de Contas Estaduais e Municipais). 

100. Possibilitar a utllizacao de no mfnimo tres nfveis para a cornposicao da estrutura 
institucional, bem como parametrizacao das mascaras. 

101. Possibilitar 0 armazenamento dos varies produtos resultantes do Plano 
Plurianual. 

102. Manter um cadastro de programas de governo identificando os de duracao 
continuada e os de duracao limitada no tempo. 

103. Permitir agregar programas de governo de acordo com seus objetivos comuns. 
104. Permitir 0 estabelecimento de indicadores que permitam a avaliagao dos 

programas. 
105. Armazenar descricao detalhada dos objetivos para cada acao governamental 

(projetos/atividades e operacoes especiais), vinculando o produto resultante de 
sua execucao. 

106. Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsaveis pela realizacao e 
acompanhamento dos programas e acoes do Plano Plurianual. 

107. Permitir cadastramento e ldentificacao em qualquer nfvel de classiftcacao das 
fontes de financiamento (receitas) da adrninistracao direta e indireta do ente. 

108. lntegrar os programas com suas respectivas acoes de governo, bem como o 
enquadramento nas funcoes e subfuncoes de governo, conforme a Portaria 42/99 
MOG e as respectivas unidades responsavels pela sua realizacao. 

109. Permitir o desdobramento das acoes, criando um nfvel mais analftico para o 
planejamento. 

110. Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os 
programas de governo e suas respectivas acoes. 

111. Permitir a vinculacao de um mesmo programa em varies orqaos e unidades de 
governo. 

112. Possibilitar a vinculacao de uma mesma acao de governo para varios programas 
governamentais. 

113. Possibilitar a Projecao das Receitas e das Despesas nas pecas de planejamento. 
114. Manter cadastro das leis e decretos que aprovam e alteram os itens do Plano 

Plurianual. 
115. Permitir gerenciar as alteracoes efetuadas no decorrer da vigencia do PPA, i) registrando estas alteracoes sem afetar os dados originais (armazenar os 

hist6ricos ). 1 

116. Permitir que uma alteracao legal do PPA tenha sua rnovirnentacao refletida/ 
automaticamente em uma ou duas LDO's. 
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117. Permitir elaborar e gerenciar varias alteracoss legais do PPA simultaneamente, 
controlando cad a uma de las juntamente com a sua respectiva situacao 
(elaboracao, tramitacao, lnclusao de emend as, aprovada, arquivada, etc) e 
mantendo hist6rico das operacoes, 

118. Possuir cadastro das Transferencias Financeiras contendo as Unidades Gestoras 
Concessoras e as Unidades Gestoras Recebedoras dos recurses financeiros 
alern da finalidade das transferencias. 

119. Permitir a Proqrarnacao das Transferencias Financeiras Concedidas e Recebidas 
para os quatro exercfcios que compreendem o PPA. 

120. Emitir relat6rio que agrupe os programas governamentais de acordo com seus 
objetivos comuns. 

121. Emitir relat6rios que identifique e classifique os programas de governo. 
122. Emitir relat6rios que identifique e classifique as acoes governamentais. 
123. Emitir relat6rio que demonstre as metas ff sicas e financeiras dos programas e 

acoes de governo 
124. Permitir emitir relat6rios das metas das a96es do programa de governo 

agrupando as informacoes por qualquer nfvel de codiflcacao da despesa (funcao, 
subfuncao, programa, acao, natureza de despesa e fonte de recurses). 

125. Emitir relat6rio que demonstre as fontes de financiamento da adrninistracao direta 
e indireta. 

126. Emitir os Anexos I, II, Ill, IV, V e VI em conformidade com o estabelecido pelo 
TCE- SP. 

127. Permitir que a mascara das Naturezas da Receita seja pararnetrizavel pelo 
usuario. 

128. Permitir que a mascara das Naturezas da Oespesa seja pararnetrizavel pelo 
usuario. 

129. Permitir que a mascara das Fontes de Recurse seja pararnetrizavel pelo usuario. 
130. Permitir que a mascara do Oetalhamento das Fontes de Recurse seja 

pararnetrizavel pelo usuario. 
131. Permitir que o uso e a obrigatoriedade da Fonte de Recurse nas Oespesas e nas 

Receitas sejam pararnetrizaveis pelo usuario. 
132. Permitir que o uso e a obrigatoriedade do Oetalhamento da Fonte de Recurse nas 

Oespesas e nas Receitas sejam pararnetrizaveis pelo usuario. 
Planejamento LDO 

133. Permitir elaborar a LOO utilizando inforrnacoes da LOO anterior ou do PPA em w vigencia; Possibilitar a irnportacao das Estimativas das Receitas e Metas do PPA 
para a LOO enquanto a LOO inicial ainda nao estiver aprovada. /. 

134. Possuir inteqracao entre os m6dulos PPA, LOO e LOA, com cadastro (mica daf 
pecas de planejamento como 6rgao, Unidade, Funcao, Subfuncao, Programa de 

�' 

Governo, Acao de Governo, Subacao de Governo, Naturezas de Receita e 

47 
Funda a E aci n I Cultural de Sao Sebastiao Deodato Santana 



s!\e SEBAS'tl!\E!l 

Fundacao Educac1onal e Cultural de Sao Sebast1ao Deodato Santana 
Rua Expedicionarios Brasileiros, 171/179 - Centro - Sao Sebastiao/SP - CEP: 11608-584 

Telefones: (12) 3892-2815 e-mail: fundacaoculturalss@gmail.com 
"Fiscalize o seu municipio" - www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

Despesa, Fonte de Recurses e Detalhamento da Fonte. 
135. Permitir cadastramento e identiflcacao em qualquer nfvel de classlficacao das 

fontes de financiamento (receitas) da adrninistracao direta e indireta do ente. 
136. Permitir o desdobramento das acoes do programa de governo, criando um nivel 

mais analitico para o planejamento. 
137. Permitir o cadastramento de metas fiscais consolidadas para ernissao de 

demonstrativo da LOO, conforme modelo definido pela STN. 
138. Possibilitar a Projecao das Receitas e das Despesas nas pecas de planejamento. 
139. Permitir gerenciar as alteracoes efetuadas no decorrer da vigencia da LOO, 

registrando estas alteracoes sem afetar os dados originais (armazenar os 
hist6ricos). 

140. Permitir que uma alteracao legal do PPA tenha sua rnovimentacao refletida 
automaticamente em uma ou duas LOO. 

141. Possuir cadastro das Transferencias Financeiras contendo as Unidades Gestoras 
Concessoras e as Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos financeiros 
alern da finalidade das transferencias. 

142. Permitir a Proqrarnacao das Transterencias Financeiras Concedidas e Recebidas 
para o exercicio a que refere-se a LOO. 

143. Permitir que o Cadastro e a Proqrarnacao das Transferencias Financeiras sejam 
importados do PPA. 

144. Permitir elaborar e gerenciar varias alteracoes legais da LOO simultaneamente, 
controlando cad a uma de las juntamente com a sua respectiva situacao 
( elaboracao, trarnitacao, inclusao de emendas, aprovada, arquivada, etc) e 
mantendo hist6rico das operacoes. 

145. Deve emitir 0 Anexo de Riscos Fiscais e Providencias, que devera ser 
apresentado na Lei de Diretrizes Orcarnentarias, conforme determinado pela 
Portaria da STN que trata o Manual de Demonstrativos Fiscais. 

146. Deve emitir o Demonstrative de Metas Fiscais com as metas anuais relativas a 
receitas, despesas, resultado nominal e prirnario e montante da divida publics, 
para o exercicio da LOO e para os dais exercicios seguintes. 

147. Deve emitir um demonstrativo com a avaliacao do cumprimento das metas fiscais 
do exercicio anterior, com a cornparacao entre as metas fixadas e o resultado 
obtido no exercicio financeiro do segundo ano anterior ao ano de referenda da 
LOO, incluindo a analise dos fatores determinantes para o alcance dos valores 
estabelecidos como metas. 

148. Deve emitir demonstrativo das metas anuais, instruido com mem6ria e 
metodologia de calculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as 
com as fixadas nos tres exercicios anteriores. I 

149. Deve demonstrar a evolucao do patrirnonio liquido, tarnbern nos ultimas tres �j 
exercicios, destacando a origem e a aplicacao dos recursos obtidos com a 
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allenacao de ativos. 
150. Emitir demonstrativo da situacao financeira e atuarial do Regime Pr6prio de 

Previdencia dos Servidores - RPPS. 
151. Emitir demonstrativo da estimativa e cornpensacao da ren(mcia de receita. 
152. Emitir demonstrativo da margem de expansao das despesas obrigat6rias de 

carater continuado. 
153. Permitir emitir relat6rios das metas das ac;oes do programa de governo 

agrupando as inforrnacoes por qualquer nfvel de codificacao da despesa (funcao, 
subfuncao, programa, acao, natureza de despesa e fonte de recursos). 

Orcamento e Planejamento LOA 
154. Possuir inteqracao entre os m6dulos PPA, LOO e LOA, com cadastro (mica das 

pecas de planejamento como 6rgao, Unidade, Funcao, Subfuncao, Programa de 
Governo, Acao de Governo, Subacao de Governo, Naturezas de Receita e 
Oespesa, Fonte de Recursos e Oetalhamento da Fonte. 

155. Permitir a qerencia e a atualizacao da tabela de Classiticacao Econornica da 
Receita e Oespesa, da tabela de componentes da Classificacao Funcional 
Proqramatica, Fonte de Recursos, Grupo de Fonte de Recurses, especificadas 
nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizacoes. 

156. Gerar a proposta orcarnentaria para o ano seguinte utilizando o orcarnento do ano 
em execucao e permitir a atualizacao do conteudo e da estrutura da proposta 
gerada. 

157. Permitir incluir informacoes oriundas das propostas orcamentarias dos orqaos da 
adrninistracao indireta para consolidacao da proposta orcarnentaria do municfpio, 
observando o disposto no artigo 50 inciso Ill da Lei Complementar 101/2000 
(LRF). 

158. Oisponibilizar, ao inicio do exercfcio, o orcarnento aprovado para a execucao 
orcarnentaria. Em caso de ao inf cio do exercf cio nae se ter o orcarnento 
aprovado, disponibilizar dotacoes conforme dispuser a leqislacao municipal. 

159. Permitir elaborar a LOA utilizando informacoes do PPA ou da LOO em vigencia. 
160. Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens na 

LOA. 
161. Permitir a abertura de creditos adicionais, exigindo inforrnacao da leqislacao de 

autorizacao e resguardando o hist6rico das alteracoes de valores ocorridas. 
162. Permitir a atualizacao total ou seletiva da proposta orcarnentaria atraves da 

apllcacao de percentuais ou indices. 
163. Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotacoes, inclusive objetivando atender ao 

artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF). 
164. Possibilitar a Projecao das Receitas e das Oespesas nas pecas de planejamento. I 
165. Possuir cadastro das Transferencias Financeiras contendo as Unidades Gestoras 

Concessoras e as Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos financeiros 
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alern da finalidade das transferencias. 
166. Permitir a Proqramacao das Transferencias Financeiras Concedidas e Recebidas 

para o exercf cio a que refere-se a LOA. 
167. Permitir que o Cadastro e a Proqrarnacao das Transferencias Financeiras sejam 

importados do PPA ou da LOO. 
168. Permitir que a Proqrarnacao das Transterenclas Financeiras seja realizada de 

forma automatics pelo sistema atraves da insercao de percentuais mensais sobre 
o valor total da transferencla prevista no ano. 

169. Possuir mecanismo de estorno da Proqramacao lnicial das Transterencias 
Financeiras. 

170. Possuir mecanismo que adicione ou reduza o valor da Proqrarnacao lnicial das 
Transferencias Financeiras. 

171. Permitir que na aprovacao do orcarnento ocorra a contabilizacao da Previsao das 
Transferencias Financeiras. 

172. Permitir o controle do Cronograma Mensa! de Desembolso, possibilitando a sua 
elaboracao de forma autornatica de forma proporcional aos meses do ano ou a 
partir da proporcao mensal da execucao orcarnentaria do exercf cio anterior. 

173. Permitir contabilizar o Cronograma Mensa! de Desembolso conforme regras 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, possibilitando 
sua posterior qeracao para o AUDESP. 

174. Permitir elaborar a Proqrarnacao Financeira da Receita, possibilitando a sua 
elaboracao de forma autornatica de forma proporcional aos meses do ano ou a 
partir da proporcao mensal da execucao orcamentaria do exercf cio anterior. 

175. Permitir contabilizar a Proqrarnacao Financeira da Receita conforme regras 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, possibilitando 
sua posterior qeracao para o AUDESP. 

176. Armazenar dados do orcarnento e disponibilizar consulta global ou detalhada por 
6rgao, fundo ou entidade da adrninistracao direta, autarquica e fundacional. 

177. Emitir relat6rio da proposta orcarnentaria municipal consolidada (adrnlnlstracao 
direta e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituicao Federal e pela 
Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

178. Emitir todos os anexos de orcarnento, global e por orqao, fundo ou entidade da 
adrninistracao direta, autarquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela 
Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

179. Emitir relat6rio da proposta orcamentaria consolidada (adrninistracao direta e 
indireta) conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

180. lntegrar-se totalmente as retinas da execucao orcarnentaria possibilitando o 
acompanhamento da evolucao da execucao do orcarnento. I 

181. Emitir relat6rio da proposta orcarnentaria municipal Consolidada por Programa de 
Governo, destacando A96es Governamentais por Programa de Governo. Listar 
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para estas Acoes Governamentais os seus respectivos valores, finalidade e 
metas fisicas a serem alcancadas. 

182. Emitir relat6rio com controle de percentuais sabre a proposta da LOA para 
calculos da educacao, saude, pessoal, inativos e pensionistas do RPPS. 

lnfcrmacoes ao TCE - SP 
183· Emitir relat6rio da proposta orcarnentaria municipal consolidada (adrnlnistracao 

direta e indireta), conforme exigido pela Lei 4.320/64 e suas atualizacoes. 
184. Emitir todos os anexos de orcarnento, global e par orqao, fundo au entidade da 

adrninistracao direta, autarquica e fundacional, exigidos pela Lei N° 4.320/64 e 
suas atualizacoes: 

- Anexo 1 - Dernonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias 
Econornicas; 

- Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Economicas e Natureza da Despesa 
Segundo as Categorias econornicas: 

- Anexo 6 - Programa de Trabalho; 
- Anexo 7 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Subprogramas par Projetos 

e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministerio do 
Orcarnento e Gestao ); 

- Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa par Funcao, Programas e Subprogramas, 
conforme o vfnculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 
do Mlnlsterio do Orcarnento e Gestao ); 

- Anexo 9 - Oemonstrativo da Despesa par Orqaos e Funcoes (adequado ao 
disposto na portaria 42/99 do Ministerio do Orcarnento e Gestao ). 

Emitir relat6rios conforme Resolucao do Senado Federal 78/98 com a Sfntese da I /) 
Execuc;ao Orcarnentaria, compreendendo os Anexos 16 e 17 da Lei 4.320/64 e J,9S'7 
suas atuallzacoes: I 

- Anexo 16 - Oemonstracao da Dfvida Fundada lnterna; � 

- Anexo 17 - Dernonstracao da Dfvida Flutuante. � 

Emitir todos os relat6rios da contabilidade previstos na Lei 4.320/64, atendendo 
ao inciso Ill do Artiga 50 da Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

- Anexo 1 O - Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada; 
-Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
- Anexo 12 - Balance Orcarnentario; 
- Anexo 13 - Balance Financeiro; 
- Anexo 14 - Balance Patrimonial; 
- Anexo 15 - Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais, ajustado tarnbem as 

exiqencias do Artiga 53, paraqrafo 1, inciso Ill da Lei complementar 101/2000 
(LRF). 
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187. 
Emitir relat6rio para o Sistema de intorrnacoes sabre Orcarnentos Publicos em 
Saude - SIOPS, com as seguintes lnformacoes: 
- Receitas Municipais: SIOPS; 
- Despesas Municipais: Saude par Subfuncao, Saude par Categoria Econornlca, 

Saneamento par Categoria e Resumo. 
188. Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciaria, conforme layout 

definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD. 
189. Gerar arquivos em formato XML para prestacao de contas do projeto AUDESP: 

balancetes isolados e conjuntos mensais; conciliacao bancaria mensal; PPA, LOO, 
LOA iniciais e atualizados; alteracao dos cadastros; mapa de precat6rios, balances 
anuais, contratos de concessao e perrnissao de uso. 

190. Possuir lnteqracao com o sistema de contabilidade publica. 

Relat6rios LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

191. Emitir todos os Relat6rios Resumidos da Execucao Orcarnentaria da Lei de 
Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesauro 
Nacional. 

192. Emitir todos os Relat6rios de Gestao Fiscal da Lei de Responsabilidade, conforme 
modelos definidos pela Secretaria do Tesauro Nacional. 

193. Emitir relat6rios de conterencia das inforrnacoes mensais relativas aos Gastos com 
Pessoal e Sauce. 

194. Possuir inteqracao com 0 sistema de contabilidade publica, gerando 
automaticamente os relat6rios fiscais a partir dos dados ja contabilizados. 

lnteqracoes Contabilidade Requisitos Tecnicos 
195. Possuir inteqracao em tempo real com rnovirnentacao oriunda da gestao de 

materiais de con sumo, gerando movirnentacoes de entradas e safdas 
contabilizadas utilizando o criteria de custo media ponderado. Efetivar escrituracao 
contabil no sistema patrimonial de contas contabeis. 

196. Possuir inteqracao em tempo real com rnovirnentacao oriunda da qestao de 
compras e licitacoes, efetivando a reserva de saldos da despesa orcarnentaria nos 
momentos propicios, de acordo com a Lei 8.666.1993 - Lei de Licitacoes e 
Contratos. 

197. Possuir inteqracao em tempo real com rnovimentacao oriunda da gestao de 
patrim6nio, gerando rnovirnentacoes de ingressos, depreciacoes, avaliacoes E¥ 
baixas. Efetivar escrituracao contabil no sistema patrimonial de contas contabeis. 



198. Possuir inteqracao com movirnentacao oriunda da qestao de pessoal, 
possibilitando que ocorra a ernissao de empenho orcarnentario, os empenhos 
patronais, as retencoes orcarnentarias e extra orcarnentarias, com possibilidade de 
especlficacao de hist6ricos padronizados. Permitir que a escrituracao contabil 
ocorra de acordo com o PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico. Ter 
opcao para efetivar a liquldacao dos empenhos de maneira autornatica. 

199. Em relacao as rnovirnentacoes que executam escrituracao contabil, ter mecanismo 
que possibilite confiquracao de todas as regras de contabilizacao de acordo com a 
necessidade da entidade. Deve existir a possibilidade de desativacao de uma regra 
visando a elaboracao de nova regra que a substitua. Ter registro de auditoria na 
rnanutencao das regras, bem como mecanismo de validacao da mesma de 
maneira previa antes do uso efetivo nas movimentacoes 

Modulo de Tesouraria 
200. Permitir a confiquracao do forrnulario de cheque, pelo pr6prio usuario, de forma a 

compatibilizar o formato da impressao com os modelos das diversas entidades 
bancarias. 

201. Possuir controle de talonario de cheques. 
202. Permitir a ernissao de cheques e respectivas c6pias. 

203. Conciliar OS saldos das contas bancarias, emitindo relat6rio de conciliacao 
bancaria. 

204. Permitir conciliar automaticamente toda a rnovirnentacao de contas bancarias 
dentro de um pert ado determinado. 

205. Possibilitar a qeracao de Ordem Bancaria Eletronica, ajustavel conforme as 
necessidades do estabelecimento bancario. 

206. Permitir a pararnetrizacao de Ordem Bancaria Etetronica para pagamentos de 
tltulos e faturas com c6digo de barras. 

207. Possuir inteqracao com o sistema de arrecadacao possibilitando efetuar de forma 
autornatica a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. 

208. Possuir total inteqracao com o sistema de contabilidade publics efetuando a 
contabilizacao automatics dos pagamentos e recebimentos efetuados pela 
tesouraria. / 

209. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um unico 
cheque. 
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210. Permitir a ernissao de Ordem de Pagamento. 
211. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados 

diversos empenhos para um mesmo fornecedor. 
212. Possibilitar a emissao de relat6rios para conferencia da rnovimentacao diaria da 

Tesouraria. 
213. Permitir a ernissao de cheques para contabilizacao posterior. 
214. Permitir a autenticacao eletronica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo 

Caixa. 
215. Permitir a realizacao da conciliacao bancaria das contas de forma manual ou 

automatica. 

216. Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora 
Mecanica. 

217. Permitir 0 controle de Requisicao e Repasse de val ores do Caixa com 
Autenticadora Mecanica. 

218. Possibilitar a impressao do movimento e do resume da Autenticadora Mecanica 
219. Assegurar que a Ernissao das Ordens Bancarias efetuara uma Reserva Financeira 

nas contas bancarias envolvidas na operacao. 
220. Assegurar que a Geracao das Ordens Bancarlas efetuara a Devolucao da Reserva 

Financeira das contas bancarias, bem como os pagamentos dos empenhos 
vinculados a OBE. 

221. Possibilitar o processamento autornatico dos arquivos de retorno das Ordens 
Bancaria Eletronicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram 
rejeitados pelo banco. 

222. Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a rnovirnentacao de 
estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relatives a 
Ordem Bancaria Eletronica. 

223. Permitir a visualizacao dos registros da Ordem Bancaria nos empenhos que 
estiverem vinculados a mesma. 

224. Possibilitar a visualizacao e impressao de todos os registros que sao gerados ,:J atraves de Ordem Bancaria Eletronica. 
I 

225. Permitir a visualizacao e impressao de todos os registros que estao contidos no 
arquivo de retorno bancario gerados por Ordem Bancaria Eletronica. 
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226. Permitir a ernissao de Ordem Bancaria de Transferencia para transacoes que 
envolvam as contas bancarias de uma mesma entidade. 

227. Permitir a ernissao de Cheque de Transferencia para transacoes que envolvam as 
contas bancarias de uma mesma entidade. 

228. Possibilitar a utillzacao de Artigo de Caixa para as operacoes financeiras. 

Modulo Controle lnterno 
229. O sistema devera estar totalmente na plataforma web, nao exigindo 

emuladores, com acesso aos principais browsers disponibilizados pelo 
mercado. 

230. Os dados devem ser armazenados na nuvem (cloud) com os devidos criterios 
de segurarn;a. 

231. Possuir Banco de dados multi-exercicio e multi-entidades atraves de base 
corporativa. 

232. Possuir tecnologia de irnportacao de arquivos XML, gerados para atender ao 
AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, dando perrnissao aos 
usuarios do 6rgao para realizar esta irnportacao. 

233. Aplicacao baseada em tecnologias de c6digo aberto (open source) ou gratuitas 
(free). 
Estrutura Governamental do Municipio 

234. Permitir identificar toda a estrutura governamental do Municipio, cadastrando as 
entidades da adrninistracao direta e indireta dos Poderes Executive e 
Legislative que cornpoem o Sistema de Controle lnterno do ente federado. 

235. Permitir identificar e fazer as rnanutencoes dos dados do municipio em relacao 
as inforrnacoes publicadas pelo IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e 
Estatistica) para fins de apuracao de percentuais permitidos pela Constituicao 
Federal, baseados no censo populacional. 

236. A solucao devera ter mecanismos para que o Controlador possa fiscalizar os 
setores responsaveis para que procedam corretamente e dentro dos prazos, a 
remessa de dados e inforrnacoes ao Tribunal de Contas, e demais orqaos 
fiscalizadores, bem como a devida publicacao destas inforrnacoes, dentro dos 
prazos estabelecidos na leqislacao vigente; 

Cadastro de Ilsuarios 
237. Possuir cadastro de usuarios com as seguintes caracteristicas: 

• Permitir o livre cadastramento de usuarios. ibJ • Permitir restringir o acesso as entidades da estrutura governamental 
pertencentes ao Municipio para determinados usuarios. I • Permitir restringir o acesso a determinadas funcionalidades conforme o 

� perfil do usuario. 
Controladoria - Analise de Resultados 
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238. Permitir a ernissao de relat6rio conclusivo mensal e anual com indices 
constitucionais, legais e gerencias consolidado ou par entidade da 
adrninistracao direta ou indireta. (ecucacao, fundeb, saude, pessoal, execucao 
orcarnentaria ). 

239. Possibilitar a ernissao de relat6rio conclusivo mensal e anual as ltcltacoes e 
contratacoes, transferencias de recursos ao terceiro setor, adiantamentos, 
almoxarifado, entre outros, na periodicidade mensal e anual. 

240. Realizar automaticamente, atraves de textos padroes, as consideracoes acerca 
dos valores apresentados para cada parecer. 

241. Permitir ao usuario personalizar, editar os textos padroes apresentados para 
cada parecer. 

242. Permitir ao usuario personalizar textos de consideracoes finais. 
243. Permitir confiquracoes de assinaturas pelos pr6prios usuarios para que esta seja 

impressa no relat6rio conclusivo do Controle lnterno. 
244. Permitir identificar se a analise descritiva de cada parecer esta pendente ou 

nao em razao da preparacao do relat6rio conclusivo. 
245. Permitir selecionar quais analises de resultados deverao compor o relat6rio 

conclusivo do Controle lnterno sabre as principais analises de resultado 
orcarnentarlo, financeiro e patrimonial das entidades publicas pelo periodo 
mensal e anual. 

246. Permitir o armazenamento das diversas versoes dos Relat6rios Conclusivos do 
Controle lnterno, que poderao existir para um mesmo periodo, garantindo 
assim o verificabilidade da tnformacao existente em cada relat6rio conclusivo 
realizado. 

247. Executar o registro contabil de forma individualizada par fato contabil e par ato 
que possam afetar a gestao fiscal, orcarnentaria, patrimonial, econornica e 
financeira, conforme Portaria da STN 548/2010, atualizada, que trata sabre 
padrao minimo de qualidade de sistema. 

248. A escrituracao contabil deve identificar, de forma unfvoca, todos os registros 
que integram um mesmo fato contabil, conforme a norma contabil ITG 2000 
(R1 ), atualizada. 

249. Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem coma a 
qualidade, consistencia e transparencia das inforrnacoes geradas pelo PCASP 
conforme definicoes realizadas na versao mais atualizada do MCASP (Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico) da STN (Secretaria do Tesauro 
Nacional). 

250. Assegurar que as contas s6 recebam lancarnentos contabeis no ultimo nivel 
de desdobramento do Plano de Contas utilizado. 

251. Possuir controle, par data, das alteracoes realizadas no Plano de Contas, 
obedecendo as movirnentacoes ja existentes para as mesmas. J 
Matriz de Saldos Contabeis I 

252. Permitir que a entidade relacione os cadastros de Natureza da Receita, 
Natureza da Despesa, Plano de Contas e Fonte de Recursos com as 
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inforrnacoes cadastrais definidas pela STN para a Matriz de Saldos Contabeis. 
253. Permitir que o relacionamento dos cadastros de Natureza da Receita, Natureza 

da Despesa, Plano de Contas e Fonte de Recurses sejam realizados de forma 
autornatica com as inforrnacoes cadastrais definidas pela STN, para a Matriz de 
Saldos Contabeis. 

254. Permitir que as informacoes complementares relativas a Matriz de Saldos 
Contabsis sejam consultadas e impressas. 

255. Permitir que as informacoes complementares da Matriz de Saldos Contabeis sejam 
ajustadas atraves de lancarnentos contabeis. 

256. Permitir a gera9ao em formato "XBRL" das inforrnacoes referentes a Matriz de 
Saldos Contabeis. 

Aplicativo Cidadao 
257. Permitir o download nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play 
258. Permitir o cadastro do cidadao 
259. Permitir a confirrnacao do cadastro via e-mail e SMS 
260. Permitir o acesso aos services mediante informacao do CPF e senha 
261. Permitir a alteracao de dados do cidadao 
262. Permitir a opcao do recebimento de avisos da Entidade pore-mail, SMS ou ambos 
263. Exibir as inforrnacoes sobre o municfpio como: nome, endereco, telefone e e-mail 
264. Permitir a exclusao definitiva da conta 
265. Permitir a leitura de dados a partir de um QR Code 

Aplicativo para o Cidadao - Servico de Protocolo 
266. Permitir a consulta a todos os protocolos gerados pelo contribuinte 
267. Exibir informacoes dos processes como: nurnero, situacao, data de abertura, data 

de entrega, data de arquivamento e descricao da solicitacao 
268. Exibir dados de trarnites 
269. Permitir consulta a documentos exigidos por assunto 
270. Listar as quantidades de c6pias exigidas por documento 
271. Permitir a abertura de protocolos por subassunto 
272. Permitir a anexacao de documentos ou imagens ao protocolo 

Aplicativo para o Cidadao - Servi�o de Empenhos 

� 

273. Exibir um totalizador dos valores empenhados, liquidados, pages e anulados para 
empresas cujo CPF informado na ldentiticacao do cidadao estiver vinculado no 
quadro societario I 

274. Permitir a visualizacao de todos os empenhos do exercicio contendo: numero, data 
de ernissao, descricao, valor empenhado, valor liquidado, valor anulado e valor 
pago 
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275. Permitir a consulta dos dados das notas fiscais e/ou outros documentos vinculados 
aos empenhos 

276. Exibir as mformacoes de data de vencimento, serie, nurnero e valor das notas 
fiscais e/ou outros documentos 

Aplicativo para o Cidadao - Service para o Servidor/Funcionario 
277. Exibir as fontes pagadoras do municfpio 
278. Exibir todos os contratos ativos, ou nao, do servidor 
279. Exibir inforrnacoes resumidas do contrato do colaborador como: numero, data de 

adrnissao, data de rescisao, lotacao e cargo 
280. Permitir a consulta do resumo da folha de pagamento 
281. Exibir as inforrnacoes de todas as verbas pagas em folha, bem como totalizadores 

e saldo If quido 
282. Permitir a visualizacao da margem consiqnavel do servidor 
283. Listar extrato de ferias do servidor por contrato 
284. Permitir a visualizacao de ferias pendentes e periodos aquisitivos 
285. Exibir as informacoes de dias concedidos e de abono por perfodo 

Aplicativo para o Cldadao - Servi�o de Enquetes 
286. Permitir a consulta e votacao de enquetes disponfveis de acordo com a categoria 
287. Exibir as ultimas participacoes nas enquetes em que a votacao foi efetuada 

Aplicativo para o Cidadao - Painel de Gerenciamento via Web 
288. Possuir painel estatistico com inforrnacoes sabre o uso do aplicativo que permita 

ao Gestor acompanhar: 
• Nurnero de guias emitidas; 

• Numero de certidoes emitidas; 
• Nurnero de SMS enviados; 

• Nurnero de protocolos gerados por assunto; 
• Total de usuarios cadastrados 

289. Permitir a exibicao de mensagens customizadas pela Entidade 
290. Permitir o envio de e-mails ou SMS para os usuarios cadastrados no aplicativo, 

com notificacao de cobranca e opcao de qeracao da guia para pagamento com o 
valor atualizado. Esta opcao deve ser permitida para um usuario especl fico ou para 
um lote de usuarios previamente selecionados no sistema de tributacao e receitas 

291. Permitir o gerenciamento de consume dos recurses de mensageria, envies de 
SMS, e-mails e avisos I 

292. Permitir a visualizacao dos usuarios cadastrados no aplicativo 

� 

293. Permitir a criacao e rnanutencao de enquetes que ficarao disponfveis aos usuarios 
do aplicativo 
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1.3 - Modulo de Compras e Licltacoes - AUDESP - Fase IV 
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NO FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA MODULO 
1. Registrar os processos licitat6rios identificando o nurnero do processo, objeto, 

requislcoes de compra a atender, modalidade de licitacao e datas do processo; 
2. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento 

da licltacao, registrando a habllitacao, proposta comercial, anulacao, acjudicacao e 
emitindo o mapa comparativo de precos: 

3. Permitir 0 cadastramento de comissoes julgadoras: especial, permanente, 
servidores e leiloeiros, informando as portarias e datas de desiqnacao OU 
exoneracao e expiracao; 

4. Permitir consulta ao preco praticado nas ltcitacoes, por fornecedor ou material; 
5. Emitir relat6rios de envio obrigat6rio ao TCU; 
6. Disponibilizar a Lei de Licitacoes em ambiente hipertexto; 
7. Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preco e a proposta comercial sejam 

preenchidos pelo pr6prio fornecedor, em suas dependencies e, posteriormente, 
enviada em meio eletronico para entrada autornatica no sistema, sem necessidade 
de rediqitacao: 

8. Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execucao da 
autorizacao de compra, da ordem de service, dos aditivos, rescisoes, suspensao, 
cancelamento e reajuste de contratos; 

9. lntegrar-se com a execuc;ao orcarnentaria gerando automaticamente as 
autorizacoes de empenho e a respectiva reserva de saldo; 

10. Utilizar registro geral de fornecedores, desde a qeracao do edital de chamamento 
ate 0 fornecimento do "Certificado de Registro Cadastral", controlando 0 

vencimento de documentos, bem registrar a tnabllltacao por suspensao ou rescisao 
do contrato, controlando a data limite de inabilltacao: 

11. Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao pr6prio usuario a 

pf} forrnatacao da etiqueta e do documento a ser enviado, possibilitando a selecao do 
conteudo e seu posicionamento dentro dos respectivos documentos e etiquetas; 

12. Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizacoes de Compra e Ordens dE{ 

� 

Service: 
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13. Permitir que documentos coma editais, autorizacoes de fornecimento, ordens de 
execucao de services, autorizacao de empenho, extrato contratual, cartas contrato, 
deliberacoes e pareceres possam ser formatados pelo usuario, permitindo 
selecionar campos constantes bem sua dlsposicao dentro do documento; 

14. Permitir a c6pia de processos de forma a evitar redigita9ao de dados de processes 
similares; 

15. Possibilitar que a partir do sistema de licitacao seja possfvel efetuar a anulacao 
parcial do empenho no sistema contabil: 

16. Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitacoes e de materiais devem ser 
(micas, de modo a evitar a redundancia e a discrepancia de informacoes. 

17. Anexacao de Documentos 
18. Registrar a Sessao Publica do Preqao 
19. Permitir a gestao dos afastamentos, tlcltacoes e instrumentos contratuais por 

entidade (unidade gestora). 
20. Possibilitar que em uma licitacao da Administracao Direta possam ser inseridas 

outras entidades pertencentes ao Ente, identificando claramente os itens que serao 
destinados a cada entidade. 

21. lntegrar-se com o sistema Contabil em tempo real 

22. lntegrar-se com o sistema de almoxarifado em tempo real 

23. Permitir a ernissao de instrumento contratual (autorizacoes), possibilitando 0 

agrupamento por despesas, ou nao: 

24. Atender aos beneffcios previstos na lei 123/2006 para as ME's e EPP's durante a 
sessao publica das licitacoes: 

25. Possibilitar aprovacoes eletronlcas entre as fases internas do sistema, com a 
possibilidade de incluir usuarios substitutes para a aprovacao e selecionar quais 
fases o usuario deseja controlar; 

26. Permitir reservar o saldo orcamentario a partir da Requisicao de Compras, com 
verificacao de saldo diario no sistema contabil: 

27. Bloquear as rnovirnentacoes ap6s o envio de inforrnacao ao TCE - SP; I 
28. Permitir emitir o relat6rio dos sistemas possibilitando ao usuario a possibilidade de 

� 

selecionar a visualizacao do relat6rio em tela, ou gerar em arquivo PDF ou enviar 
diretamente para impressora; 
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29. Controlar o acesso dos usuarios, restringindo as funcionalidades por o acesso 
grupos de usuarios ou por usuarios; 

30. Permitir sincronizar as permissoes de acesso do usuario de acordo com as 
perrnissoes do grupo de usuarios; 

31. Permitir controlar a execucao de funcionalidade, com Iiberacao durante a execucao 
da funcao, solicitando a insercao da senha do usuario administrador (Dupla 
Custodia); 

32. Controlar dias e horas de acesso dos usuarios ao sistema, permitindo ou negando 
os dias e horas desejados; 

33. Armazenar informacoes de acesso e alteracoes dos registros no banco de dados, 
informando o IP de acesso, a maquina, a data, a hara, e o usuario, informando a 
funcionalidade utilizada e o registro alterado; 

34. Controlar o acesso ao sistema por usuario e senha, permitindo ao usuario a 
alteracao da senha na tela de login; 

35. Permitir o acesso ao sistema com conta integrada ao Windows; 
36. Permitir a utilizacao de acesso estendido, exibindo informacoes da data e hara do 

ultimo acesso ao sistema; 
37. Permitir a inteqracao com o sistema de Gestao de Pessoal, possibilitando a 

inteqracao do usuario do sistema com funcionario cadastrado no sistema de Gestao 
de Pessoal; 

38. Permitir inserir a imagem do funcionario no cadastro do usuario do sistema; 

39. Permitir bloquear o acesso de usuario: 
40. Permitir a obrigatoriedade de alteracao de senha de acesso de cada usuario dentro 

de uma quantidade de dias pre-deterrninada: 
41. Cadastro Unicode Fornecedores; 
42. Cadastro Onlco de Materiais. 

TCE - SP - AUDESP - FASE IV 
43. Permitir a gera9ao dos arquivos a serem transmitidos ao Tribunal de Contas o r Estado de Sao Paulo - SP referente a Fase IV do Projeto AUDESP. 1 
44. Disponibilizar consulta que ira indicar quantos dias ainda restam para realizar a 

prestacao de contas das licitacoes, ajustes (podendo ser contrato ou nota de 
empenho), execucoes dos ajustes (liquidacoes e pagamentos) e termos aditivos 
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para prestacoes de contas das llcltacoes e contratos ao Audesp - TCE/SP. 
45. Coletar inforrnacoes requeridas pelo Audesp - TCE/SP, referentes a cada processo 

licitat6rio, registradas nas respectivas fases do mesmo, diretamente no sistema de 
licitacoes de forma automatica. 

46. Permitir 0 cadastramento de informacoes exigidas pelo Audesp TCE/SP - 
referentes aos processos licitat6rios, contratos ou ajustes conqeneres para gera9ao 
dos arquivos de envio. 

47. Permitir a diqitacao dos dados de execucao contratual requeridos pelo Audesp - 
TCE/SP que nao sao tratados pelo sistema de contabilidade. 

48. Permitir o preenchimento de inforrnacoes exigidas pelo Audesp - TCE - SP 
referentes a obras e/ou services de engenharia quando este for o objeto da 
tlcitacao. 

49. Coletar informacoes referentes aos empenhos, llquldacoes e documentos fiscais 
associados, automaticamente do sistema de contabilidade. 

50. Gerar os arquivos de extensao .xml, de acordo com os leiautes disponibilizados 
pelo TCE - SP, para possibilitar a transmissao de dados em lote, atraves do coletor 
de dados Audesp - fase IV. 

51. No momenta da qeracao dos arquivos xml, apresentar crlticas que indiquem os 
dados nao informados no processo licitat6rio, contrato ou ajustes conqeneres caso 
estes necessitem de cornplernentacao. 

52. Permitir que sejam verificadas as inconsistencias para ajustes nos processos de 
compras com relat6rios de validacao e crlticas. 

1.4 - Modulo de Almoxarifado 

NO REQUISITOS FUNCIONAIS 
1. Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos 

diversos almoxarifados, englobando ainda a qestao de entidades (unidades 

gestoras) junto aos almoxarifados. 

2. Utilizar centros de custo na olstrlbuicao de materiais, para apropriacao e controle do 

� 

consumo; 

3. Permitir a tlxacao de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou par 
grupo de materiais para os centros de custos (nos nfveis superiores e nos nfveis/ \\ mais baixos dentro da hierarquia), mantendo o controle sobre os totais requisitados, 
alertando sobre eventuais estouros de cotas; 

4. Possuir controle da locahzacao flsica dos materiais no estoque; 
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12. 

13. 
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15. 

16. 

17. 

18. 
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Permitir a geragao de pedidos de compras para o setor de licttacoes: 

Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo pr6prio 
usuario, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem coma a sua 
disposicao fisica dentro do documento; 

Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser realizado o vfnculo com o 
respectivo Pedido de Compra, gerando assim a baixa da necessidade de compra 
que estava pendente 

Manter controle efetivo sabre as requisicoes de materiais, permitindo atendimento 
parcial de requisicoes e mantendo o controle sabre o saldo nao atendido das 
requisicoes; 

Permitir que o documento requisicao de material possa ser parametrizado pelo 
pr6prio usuario, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a 
sua disposicao fisica dentro do documento; 

Efetuar calculo autornatico do preco media dos materiais; 

Controlar o estoque mfnimo, maxima e ponto de reposicao dos materiais de forma 
individual e por Almoxarifado; 

Emitir etiquetas de prateleiras para identificacao dos materiais; 

Manter e disponibilizar em consultas e relat6rios, informacoes hist6ricas relativas a 
rnovirnentacao do estoque para cada material, de forma analftica; 

Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventario. bloqueando 
rnovimentacoes durante a sua realizacao; 

Tratar a entrada de materiais recebidos em doacao: 

Possuir inteqracao com o sistema de administracao de frotas efetuando entradas 
autornaticas nos estoques desse setor; 

Possuir inteqracao com o sistema patrimonial disponibilizando automaticamente a 
inclusao do item patrimonial naquele sistema e mantendo o vfnculo entre eles; 

Permitir controlar a aquisicao de materiais de aplicacao imediata; 
19. Permitir o controle de datas de vencimento de materiais pereciveis; 

I 

20. 

21. 

Permitir bloquear as movlrnentacoes em perfodos anteriores a uma data 
selecionada; 

Possibilitar a definicao parametrizada atraves de mascara da estrutura de centros 
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de custos, locais ff sicos e de classificacao de materiais; 
22. Possibilitar restringir o acesso dos usuarios somente a almoxarifados especfficos; 
23. Possibilitar que determinados itens sejam requisitados apenas por determinados 

centres de custos; 
24. Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo documento seja que esse 

parametrizado pelo pr6prio usuario, possibilitando-lhe selecionar os dados a serem 
impresses, bem como a sua disposicao ff sica dentro do documento. 

25. Permitir a movirnentacao por c6digo de barras do pr6prio fornecedor 
26. Elaborar relat6rios de Consume Medic e de Curva ABC 
27. Controlar as entradas por nota fiscal que necessitam de conferencia para que seja 

possfvel identificar e finalizar o estaqio de conferencia em memento posterior ao do 
registro da entrada da nota fiscal. 

28. Possui inteqracao em tempo real com a contabilidade onde seja possfvel efetuar a 
escrituracao contabil de todos os movimentos de entrada e salda que afetam o 
estoque. 

29. Possuir inteqracao em tempo real com a execucao das despesas orcarnentarias, 
identificando e solicitando a liquidacao OU 0 "em liquidacao" do em pen ho 
relacionado a respectiva entrada por nota fiscal. 

30. Possui movirnentacao especffica para o registro de desperdf cios, resfduos e 
refuges existentes na gestao de estoques, efetivando assim correta caracterizacao 
das sal das de materiais inservfveis. 

31. Permitir emitir o relat6rio dos sistemas possibilitando ao usuario a possibilidade de 
selecionar a visualizacao do relat6rio em tela, ou gerar em arquivo PDF ou enviar 
diretamente para impressora; 

32. Controlar o acesso dos usuarios, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuarios ou por usuarios: 

33. Permitir sincronizar as permiss6es de acesso do usuario de acordo com as 
permissoes do grupo de usuarios; 

I 

34. Permitir controlar a execucao de funcionalidade, com liberacao durante a execucao. ,\ da funcao, solicitando a insercao da senha do usuario administrador (Dupla 
Custodia); 

35. Controlar dias e horas de acesso dos usuarios ao sistema, permitindo ou negando 
os dias e horas desejados; 
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36. Armazenar informacoes de acesso e alteracoes dos _registros no banco de dados, 
informando o IP de acesso, a maquina, a data, a hora, e o usuario, informando a 
funcionalidade utilizada e o registro alterado; 

37. Controlar o acesso ao sistema por usuario e senha, permitindo ao usuario a 
alteracao da senha na tela de login; 

38. Permitir o acesso ao sistema com conta integrada ao Windows; 
39. Permitir a utitizacao de acesso estendido, exibindo informacoes da data e hara do 

ultimo acesso ao sistema; 
40. Permitir inserir a imagem do funcionario no cadastro do usuario do sistema; 
41. Permitir bloquear o acesso de usuario: 
42. Permitir a obrigatoriedade de alteracao de senha de acesso de cada usuario dentro 

de uma quantidade de dias pre-deterrninada: 
43. Cadastro Unico de Fornecedores; 
44. Cadastro Unico de Materiais. 

1.5 - Modulo de Patrlrnonlo - NBCASP 

NO REQUISITOS FUNCIONAIS 
1. Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em 

comodato a outros orqaos da adrninistracao publica e tambern os alugados pela 
entidade; 

2. Possuir qestao de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados e que 
sofram rnovimentacao ao longo de sua vida util, identificando de forma transparente 
qual entidade detern a posse do mesmo. 

3. Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aqulslcao, 
doacao, cacao de pagamento, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim 
no mais precise controle dos bens da entidade, bem como o respective impacto na 
contabilidade. 

4. Permitir a utilizacao, na depreciacao, arnortizacao e exaustao, os rnetodos: linear 
ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP; 

5. Permitir registrar o processo licitat6rio, empenho e nota fiscal referentes ao item. 
6. Possibilitar a vinculacao entre itens patrimoniais (aqreqacao), de forma que possam 

65 
Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato Santana 

Rua Expediclonarios Brasileiros, 171/179 - Centro - Sao Sebastiao/SP - CEP: 11608-584 
Telefones: (12) 3892-2815 e-mail: fundacaoculturalss@gmail.com 

"Fisca/ize o seu municfpio" - www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 



SAEBSEBAS1'1AEB 

ser tratados como um uni co bem, possibilitando sua desvinculacao a qualquer 
momenta; 

7. Permitir transferencia individual, parcial ou global de itens; 
8. Permitir a escrituracao contabll tempestiva das transacoes de avaliacao patrimonial, 

depreciacao, arnortizacao, exaustao, entre outros fatos administrativos com impacto 
contabil, em conformidade com a NBCASP (inteqracao com setor contabll): 

9. Permitir 0 armazenamento dos hist6ricos de todas operacoes as como 
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes, avaliacoes, os valores correspondentes 
aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar hist6rico da vida util, 
valor residual, metodologia da depreciacao, taxa utilizada de cada classe do 
imobilizado para fins de elaboracao das notas explicativas correspondentes aos 
demonstrativos contabeis, em atendimento a NBCASP; 

10. Permitir a avaliacao patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico), possibilitando 0 registro do seu 
resultado, independente deste ser uma Reavaliacao ou uma Reducao ao Valor 
Recu peravel: 

11. Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporacoes como: 
allenacao, permuta, furto/roubo, entre outros; 

12. Permitir a realizacao de inventario, bloqueando a rnovirnentacao ou destinacao de 
bens durante a sua realizacao inclusive oferecendo a utilizacao de mecanismo 
externo para a coleta de inforrnacoes dos bens patrimoniais (Coletores de Dados) 
tornando dessa forma o processo de inventarlo sem intervencao manual/papel; 
deve permitir configurar os arquivos de irnportacao e exportacao que serao 
utilizados pelo coletor de dados. 

13. Permitir o registro pelo responsavel, da conformidade do inventario; 

14. Permitir a transferencia pela cornissao de inventario de bens localizados, mas 
pertencentes a outro setor, durante o mventario: 

15. Manter o controle do responsavel e da localizacao dos bens patrimoniais; 
16. Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos 

bens; 
17. Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo 

pr6prio usuario, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como 
selecionar a disposicao desses campos dentro do corpo do documento; 

18. Emitir nota de transferencia de bens; 
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19. Permitir que a nota de transferencia de bens possa ser parametrizada pelo pr6prio 
usuario, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem coma selecionar 
a disposlcao desses campos dentro do corpo do documento; 

20. Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com c6digo de barras para leitura 
6ptica; 

21. Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo pr6prio 
usuario, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem coma selecionar 
a dlsposicao desses campos dentro do corpo da etiqueta; 

22. Manter controle sabre vencimento dos prazos de garantia do fabricante; 
23. Registrar e emitir relat6rios das manutencoes preventivas e corretivas dos bens; 
24. Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo 

seu c6digo interno coma pela placa de identificacao; 
25. Disponibilizar consulta com a visao contabil para viabilizar a comparabilidade do 

contra le dos bens com OS registros contabeis, apresentando no mfnimo a 
cornposicao do valor bruto contabil (valor de aquisicao mais OS val ores 
correspondentes aos gastos adicionais OU complementares ); do valor lfquido 
contabil (valor bruto contabll deduzido as deprecia96es/amortiza96es/exaust6es) no 
perf odo e acumuladas no inf cio e no final do perfodo; 

26. Emitir relat6rios, bem coma gerar arquivos, destinados a prestacao de contas em 
conformidade com os Tribunais de Contas; 

27. Emitir relat6rio de itens podendo filtrar par entidades. 

28. Possuir inteqracao em tempo real com a execucao das despesas orcarnentarias, 
identificando e solicitando a liquidacao OU 0 "em liquidacao" do em pen ho 
relacionado a respectiva incorporacao do patrirnonio, quando este utilizar execucao 
de despesa orcarnentaria. 

29. Permitir emitir o relat6rio dos sistemas possibilitando ao usuario a possibilidade de 
selecionar a visualizacao do relat6rio em tela, ou gerar em arquivo PDF ou enviar 
diretamente para impressora; 

30. Controlar o acesso dos usuarios, restringindo o acesso as funcionalidades par 
grupos de usuarios ou par usuarios: 

31. Permitir sincronizar as permiss6es de acesso do usuario de acordo com as 
permiss6es do grupo de usuarios: 
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32. Permitir controlar a execucao de funcionalidade, com liberacao durante a execucao 
da funcao, solicitando a insercao da senha do usuario administrador (Dupla 
Custodia); 

33. Controlar dias e horas de acesso dos usuarios ao sistema, permitindo au negando 
os dias e horas desejados; 

34. Armazenar inforrnacoes de acesso e alteracoes dos registros no banco de dados, 
informando o IP de acesso, a maquina, a data, a hora, e o usuario, informando a 
funcionalidade utilizada e o registro alterado; 

35. Controlar o acesso ao sistema por usuario e senha, permitindo ao usuario a 
alteracao da senha na tela de login; 

36. Permitir o acesso ao sistema com conta integrada ao Windows; 
37. Permitir a utilizacao de acesso estendido, exibindo informacoes da data e hara do 

ultimo acesso ao sistema; 
38. Permitir inserir a imagem do funcionario no cadastro do usuario do sistema; 
39. Permitir bloquear o acesso de usuario: 
40. Permitir a obrigatoriedade de alteracao de senha de acesso de cada usuario dentro 

de uma quantidade de dias pre-deterrninada; 
41. Cadastro Unicode Fornecedores; 

42. Cadastro Unico de Materiais. 

43. lntegrar-se com o sistema de almoxarifado e realizar lancamentos em tempo real; 

44. lntegrar-se com o sistema contabil e realizar lancamentos em tempo real; 

45. Possibilitar a utilizacao de coletor de dados para execucao do inventario; 

46. Permitir o registro de Valor subsequente ao ingresso do bem, com descricao do 
item, nota fiscal, processo licitat6rio, convenios, fornecedor e unidade gestora. 

1. 

2. 

Re uisitos funcionais 
Permitir a captacao e manutencao de informacoes pessoais e funcionais de 
pessoal ativo, inativo e pensionista, registrando a evolucao hist6rica; 

Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo 
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servidor (temporarios e efetivos ); 
3. Permitir liberacao das funcionalidades por usuario e com controle de acesso restrito 

por lotacao, permitindo acesso exclusivo das inforrnacoes por lotacao de acesso, 
para descentralizacao das atividades; 

4. Garantir a disponibilidade e sequranca das inforrnacoes hist6ricas das verbas e 
valores de todos os pagamentos e descontos; 

5. Permitir o cadastramento de currf culos de candidatos e funcionarios: 
6. Permitir a criacao e forrnatacao de tabelas e campos para cadastro de informacoes 

cadastrais complementares, e que o sistema disponibilize de forma autornatica, 
telas de rnanutencao destas informacoes. com possibilidade de parametrizar 
layouts diversos, para ernissao de relat6rios e qeracao de arquivos; 

7. Permitir o registro de atos de elogio, advertencia e punicao; 
8. Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionarios realizando 

automaticamente a baixa na epoca e condicoes devidas; 

9. Possuir cadastro de beneftcianos de pensao judicial e das verbas para pagamento 
por ocasiao de ferias, 13° e folha de pagamento, com suas respectivas formulas, 
conforme deterrninacao judicial; 

10. Permitir o controle hist6rico da lotacao, inclusive de servidores cedidos, para a 
localizacao dos mesmos; 

11. Permitir o controle das funcoes em carater de confianca exercida e averbada, que o 
servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do orqao, para pagamento de 
quintos ou declrnos de acordo com a leqislacao; 

12. Permitir o controle do tempo de service efetivo, emitir certidoes de tempo de 
service e disponibilizar inforrnacoes para calculo e concessao aposentadoria; 

13. Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotacao (previsto, realizado e 
saldo); 

14. Permitir o registro e controle da prornocao e proqressao de cargos e salaries dos 

� 

servidores; 

15. Possuir rotinas que permitam administrar salaries, possibilitando reajustes globais e 
parciais; I ,, 16. Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 

17. Permitir o controle autornatico dos valores relativos aos beneffcios dos 
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dependentes, tais coma salario familia e auxilios creche e educacao; 
18. Permitir o controle de beneffcios concedidos devido ao tempo de service (anuenio, 

quinquenio, licenca prernio, proqressoes salariais e outros), com controle de 
prorroqacao ou perda par faltas e afastamentos; 

19. Permitir o calculo autornatico de adicionais par tempo de service e a concessao, 
gozo ou transforrnacao em abono pecuniario da licenca-premfo assiduidade; 

20. Permitir o registro e controle de convenios e ernprestlrnos que tenham sido 
consignados em folha; 

21. Permitir a inclusao de valores variaveis na folha, coma os provenientes de horas 
extras, periculosidade, insalubridade, faltas, ernprestirnos, descontos diversos e 
acoes judiciais; 

22. Possuir rotina de calculo de beneff cios tais coma: Vale Transporte e Auxflio 
Alimentacao: 

23. Possuir controle dos Tomadores de servico, pagamentos par RPA, Nata Fiscal e 
outros, integrando essas informacoes para DIRF; 

24. Permitir o controle de diversos regimes jurfdicos, bem coma contratos de duplo 
vinculo, quanta ao acurnulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 

25. Permitir simulacoes parciais ou totais da folha de pagamento; 

26. Possuir rotina para proqrarnacao e calculo do Decirno Terceiro (Adto, Anual e 
Complemento Final Dezembro) 

27. Possuir rotina para proqrarnacao e calculo de Ferias normais e coletivas 

28. Possuir rotina para proqrarnacao e calculo de rescisoes de contrato de trabalho e 
dernissoes; 

29. Permitir calculo e ernissao de Rescisao Complementar apurando automaticamente 
as diferencas encontradas ou par meio do lancarnento de valores no movimento 
variavel, gerando o registro destes valores na Ficha Financeira do mes. 

30. Permitir o calculo de Falha Retroativa com encargos (IRRF/Previdencia), para 
adrnissoes do mes anterior, que chegaram com atraso para cadastramento; 

31. Permitir o calculo de Falha Complementar COM e SEM encargos 7�� 
(IRRF/Previdencia), para pagamento das diferencas de meses anteriores, a serem I 
pagas no mes da Falha Atual; 

32. Permitir o calculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 
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adequadamente os diversos regimes jurfdicos, adiantamentos, pensoes e 
beneff cios, permitindo recalculos gerais, parciais ou individuais; 

33. Possuir bloqueio do calculo da Folha Mensa! (Com mensagem de Alerta) para 
servidores com termino de contrato (Ternporario.Estaqio Probat6rio) no mes, o qual 
devera ser rescindido ou prorrogado; 

34. Ap6s calculo mensal fechado, nao deve permitir movirnentacoes que afetem o 
resultado do calculo ou hist6rico mensal, mas deve permitir que um usuario 
autorizado possa abrir o calculo mensal e liberar a rnovlrnentacao. 

35. Permitir calculo e ernissao da provisao de Ferias, 13° Salario e encargos por 
perfodo; 

36. Permitir emissao de relat6rio com demonstrativo da provisao, de forma analftica e 
sintetica. 

37. Permitir a pararnetrizacao, qeracao das receitas e despesas com pessoal, e a 
ernissao do demonstrativo da inteqracao da Folha Mensa! e Provisao de Ferias, 13° 
Salario e Encargos. 

38. Manter o registro das inforrnacoes hist6ricas necessaries as rotinas anuais, 13° 
Salario, rescis6es de contrato e ferias: 

39. Permitir a gera9ao de inforrnacoes mensais para Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Fundo de Previdencia Municipal (GPRM), Previdencia Social (GPS e 
MANAD), Caixa (GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP) e Mmtsterio do Trabalho (CAGED). 

40. Permitir a qeracao de inforrnacoes anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de 
Rendimentos e pagamento PIS/PASEP 

41. Permitir a forrnatacao e ernissao de contracheques, cheques de pagamento e 
etiquetas com livre forrnatacao desses documentos pelo usuario; 

42. Permitir forrnatacao e qeracao de arquivos para credito bancario: 

43. Permitir utlhzacao de logotipos, figuras e formatos PCL como imagem de fundo nos .# relat6rios; 

44. Permitir a pararnetrizacao de documentos legais e admissionais, com uso de um 
editor de texto (Word); I 

� 

45. 
I 

Permitir Retificar inforrnacoes geradas em competencias anteriores por meio de 
SEFIP RETIFICADORA. 

46. Permitir parametrizar Operadora de Plano de Saude para gerenciar o beneff cio 
fornecido aos servidores e posteriormente levar as inforrnacoes automaticamente 
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na DIRF e lnforme de Rendimentos. 

47. Permitir gerenciar os valores de Mensalidade do Plano de Saude para Titular e 
Dependente, parametrizando a forma de desconto na folha mensal e em rescisao. 

48. Permitir interromper Legalmente as Ferias em virtude de l.icenca Maternidade, 
permitindo que estas sejam programadas e calculadas de forma automattca no 
retorno do afastamento. 

49. Permitir a pararnetrizacao de multiples organogramas para ernissao de relat6rios. 
50. Permitir vincular o servidor em mais de um organograma, para identificar o Local de 

Trabalho e o Local Ff sico, bem como a ernissao de relat6rios nos respectivos 
Locais. 

51. Permitir o bloqueio de verbas de desconto para que nao gera saldo negative para o 
servidor, e emitir o relat6rio identificando os servidores com a verba e o valor 
rejeitado/bloqueado. 

52. Permitir o controle de restituicao de pagamento indevido, mantendo o controle dos 
valores parcelados descontados mensalmente, ate zerar o saldo a ser restitufdo. 

Ato Legal e Efetividade - AUDESP 

53. Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, 
Requisicoes e outros); 

54. Permitir a rnanutencao do movimento de Ato Legal par servidor, independente das 
alteracoes cadastrais do funcionario, Afastamentos e Beneff cios Fixos; 

55. Permitir inteqracao das alteracoes cadastrais, Afastamentos e Beneff cios Fixos do 
funcionario com movimento de Ato Legal que autoriza a rnovirnentacao; 

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

57. Permitir ernissao da Certidao Tempo de Servico com grade de Efetividade, par ano, 
meses e tipo efetividade com dias por mes e total par ano, com resumo final do 
Tempo Municipal e Tempo Efetividade (Tempo Atual mais Anterior). I 
Registros do SMT 

� 58. Permitir registrar os dados dos responsaveis pelas informacoes de rnonitoracao 
Biol6gica par periodo, mantendo hist6rico atualizado; 

59. Permitir registrar os dados dos responsaveis pelas inforrnacoes de rnonitoracao 
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dos registros Ambientais por perf odo, mantendo hist6rico atualizado; 
60. 

Permitir gerenciar e manter atualizado todas as intormacoes cadastrais, pertinentes 
ao PPP, coma alteracao de cargos, mudanca de agente nocivo, transferencias, 
descricao dos cargos e atividades exercidas pelo funcionarlo: 

61. Permitir registrar os exames peri6dicos, cllnicos e complementares e manter os 
dados hist6ricos; 

62. Permitir registrar e manter atualizado o hist6rico da exposlcao do trabalhador aos 
fatores de riscos; 

63. Permitir a ernissao do PPP individual ou par grupo de funcionarios: 
64. Permitir registrar as informacoes referente ao Acidente de Trabalho (CAT): 

a) ldentificacao do Registrador, Empregador e Trabalhador; 

b) Cornunicacao do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora do 
acidente, Horas trabalhadas antes do acidente, Tipo da CAT, 
indicativo de CAT); 

c) Local do acidente; 

d) Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho; 

e) Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho; 

f) Atestado medico; 

g) Nome do medico que emitiu o atestado. 

65. Permitir informar o cadastro de EPI - Equipamento de Protecao Individual, o 
certificado de aprovacao (CA), lnformacoes relativas as medidas de protecao 
coletiva, informacoes pertinentes a rnanutencao de uso como Hiqienizacao, 
Validade e Troca do EPI; 

Permitir controle da disponibilidade das informacoes para consulta, par 
competencia e Tipo de Calculo: 

66. 

67. 

Contracheque WEB k# 
L----J..___ ---<V v 

Permitir consulta e ernissao do contracheque via internet, com pararnetrizacao do / 
servidor de acesso, definicao do logon par funcionario e criterios para gera<;ao da 
senha inicial, permitindo aiteracao da senha ap6s primeiro acesso; 
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68. Permitir consulta e ernissao do Contracheque com acesso via internet, mediante 
ldentificacao do logon e senha, por funcionario. 

69. Permitir listar Relacao de Acesso ao Contracheque, Logon lnvalido 

Portal do Servidor 

70. Permitir o acesso ao Portal do Servidor com logon/senha, utilizando como padrao 
de loqon CPF; 

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

72. Permitir a parametrizacao dos campos, inforrnacoes no contracheque, de acordo 
com a definicao do usuario/administrador. 

73. Permitir incluir logotipo e marca d'agua da empresa (6rgao) no contra cheque. 

Permitir a forrnatacao de layout do forrnulario do modelo do contra cheque web 

74. Permitir consulta e ernissao do Contracheque, Consulta e ernissao do lnforme de 
Rendimentos no layout da RFB, mediante identificacao do login e senha, por 
servidor 

75. Permitir a validacao do contra cheque impresso via web pelo servidor, utilizando a 
forma de autenticacao QR code, para cornprovacao de autenticidade 

76. Permitir parametrizar quais os dados cadastrais o servidor tera acesso para 
conferencia e atualizacao, permitindo ainda que o RH defina quais "campos" 
devera enviar comprovante para validar as atualizacoes. 

77. Permitir ao usuario do RH conferir as mformacoes enviadas atraves do Portal do 
Servidor, e validar ou rejeitar as mesmas com documentos anexados quando 
necessario e atualizar as mesmas no cadastro do funcionario 

78. Permitir listar inforrnacoes relativas aos servidores que terao acesso ou nae ao 
Portal [Logins Divergentes e Logins Disponfveis] iJ 79. Permitir o servidor consultar e atualizar seus dados pessoais no Portal do Servidor, 
por meio de Login e Senha. ) 

� 

I 

ESOCIAL - Qualifica�ao Cadastral 

80. Permitir realizar o diagn6stico da Qualificac;ao Cadastral antes da qeracao do 
arquivo, realizar a qeracao arquivo de informacoes para envio ao Portal Nacional 
do eSocial referente a Oualificacao Cadastral e receber arquivo de retorno do 
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eSocial e emitir relat6rio com as crfticas apurada. 

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

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

83. Permitir realizar o cadastramento do responsavel pelo eSocial com todas as 
inforrnacoes exigidas pelo eSocial Nacional 

84. Permitir realizar o relacionamento dos c6digos de verbas do sistema com as 
rubricas do eSocial. 

85. Permitir gerar o relat6rio de Diagn6stico das inforrnacoes do Empregador, Cargos, 
Escalas, Horarios, e listar as inconsistencias encontradas. 

86. Permitir gerar o relat6rio de Diagn6stico do Empregado com dados pessoais, 
docurnentacao, endereco, formacao, inforrnacoes contratuais, e listar as 
lnconsistencias encontradas. 

87. Permitir a pararnetrizacao das rubricas do eSocial com a bases legais (IRRF, INSS, 
FGTS) e qerar relat6rios de diverqencias; 

88. 
ESOCIAL - Comunica�ao Eletronica 

89. Permitir a pararnetrizacao da periodicidade dos envios dos eventos ao eSocial; 

90. Validar as lntorrnacoes recebidas nos XMLs oriundos do sistema de qestao de 
pessoas com base nas regras dos layouts do eSocial; 

91. Assinar digitalmente os arquivos de eventos em formato XML atraves de 
Certificado Digital A 1; 

92. Enviar os arquivos de eventos assinados digitalmente para o ambiente do eSocial; 

93. Receber e armazenar os protocolos de envio dos eventos; 

94. Permitir consultar atraves dos protocolos armazenados, o resultado do 
processamento dos eventos; 

� 
95. Reenviar os eventos do eSocial que apresentaram tnconsistencias: 

) - 
96. Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o fechamento da 

Cornpetencia da Folha de Pagamento. 
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1.8 - Modulo de E - SIC - Web 

NO REQUISITO 
1. Permitir configurar os assuntos que podem ficar disponfveis para receber 

solicitacoes via internet. 
2. Registrar reclarnacoes, sugest6es, den(mcias e elogios relativos aos services 

publlcos, controlando o andamento das sollcitacoes. 
3. Possibilitar que o cidadao opte pela identificacao aberta, preservacao de seus 

dados pessoais ou anonimato quando efetuar o registro da sua rnanifestacao. 
4. Possuir controle dos prazos de resposta as sotlcltacoes, a partir dos tempos 

previstos para sua solucao, 
5. Estabelecer um roteiro de trarnitacao par assunto. 
6. Possibilitar a inclusao de documentos na abertura e trarnite da solicitacao. 
7. Permitir selecionar em que formato o cidadao deseja ser avisado da conclusao de 

suas solicitacoes. 
8. Definir que inforrnacoes complementares devem ser obrigat6rias no registro do 

solicitante. 
9. Possibilitar o envio de e-mails nas acoes de cadastro do solicitante, cadastro da 

solicitacao, tramitacao e encerramento. 
10. Definir nfveis de sequranca para abertura, tramitacao e anexacao de documentos 

nas solicitacoes, 
11. Possibilitar o tamanho maxima (em megabytes) e nurnero rnaxirno de arquivos que 

podem ser anexados na abertura de solicitacoes pela internet 
12. Permitir o cadastramento e associacao de pareceres padr6es a determinados tipos 

de assunto. 
13. Permitir que o parecer final seja parametrizado pelo pr6prio usuarlo, permitindo 

selecionar os campos a serem impressos, bem como a disposicao dentro do 
documento. 

14. Possibilitar que o usuario indique quais assuntos utilizarao um parecer final 
parametrizado. 

15. Possibilitar que o usuario indique quais subassuntos utilizarao um parecer final 
parametrizado. 

16. Permitir que o trarnite seja ou nao consultado na internet. 
17. Possibilitar o registro de pesquisas destinadas a apurar assuntos prioritarios a 

serem abordados pela adrninistracao publica. 1l# 18. Emitir forrnulario de pesquisa em branco, inclusive permitindo que possam ser 
formatados pelo pr6prio usuario. 

19. Possuir comparativos entre pesquisas identicas realizadas em diferentes perfodos / 

� 

visando avaliar as alteracoes no quadro de prioridades. 
20. Permitir acesso ao andamento das rnanifestacoes por meio de filtros como origem 

da solicitacao, assunto, subassunto, 6rgao e situacao. 
21. Possibilitar o acompanhamento das solicitacoes. 
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Ouvidoria - Internet 
22. Prover sigilo das inforrnacoes permitindo que somente o pr6prio autor possa 

consultar dados relatives as suas solicitacoes. 
23. Prover sigilo quanta as inforrnacoes pessoais de cada cldadao cadastrado no 

software. 
24. Possibilitar o cadastramento de sollcitacoes ( e eventuais anexos) via internet 

utilizando-se do pr6prio navegador. 
25. Possibilitar que o cidadao opte pela identificacao aberta, preservacao de seus 

dados pessoais ou anonimato quando efetuar o registro da sua rnanifestacao, 
26. Possibilitar ao cidadao o acompanhamento de suas solicltacoes durante as 

diversas fases de sua tramitacao, bem como baixar os possiveis arquivos 
anexados durante a sua rnovirnentacao 

27. lnformar ao cidadao o numero de solicitacoes efetuadas, concluidas/arquivadas e 
tempo medic das trarnitacoes. 

28. Possibilitar a irnpressao da solicitacao no formate PDF, bem como seu envio pore- 
mail. 

29. Permitir que novas cidadaos, ainda nao cadastrados no possam cadastrar-se 
diretamente a partir da internet, definindo a forma prioritaria de cornunlcacao ao 
qual prefere ser informado quando sua rnanifestacao for concluida. 

30. Permitir que um cidadao que ja tenha efetuado solicitacoes anteriormente possa 
fazer novas solicitacoes sem a necessidade de recadastrar-se no software. 

31. Possibilitar ao cidadao modificar seus dados cadastrais. 
32. Permitir ao cidadao imprimir seus dados cadastrais no formate PDF ou envia-los 

pore-mail. 
33. Possuir recurses que permitam ao cidadao recuperar sua senha, caso o mesmo 

tenha esquecido. 

Gestao - Servi�o de tnformacao ao Cidadao (e-SIC) 
34. Permitir a consulta da lista das solicitacoes oriundas da Ouvidoria e da lista de 

solicitacoes de inforrnacao 
35. Permitir a inclusao do solicitante registrando as seguintes lnforrnacoes: sexo, 

cor/raca, escolaridade e profissao. 
36. Permitir a alteracao do sexo, cor/raca, escolaridade e profissao do solicitante 
37. Possibilitar o envio de e-mail para do Ouvidor quando houver trarnitacao de 

� 
solicitacao de inforrnacao / 

38. ) Possibilitar o envio de e-mail para o responsavel da solicitacao quando houver 
trarnitacao. 

� 

39. Permitir a confiquracao roteiros que com os 6rgao para os quais o cidadao podera 
direcionar diretamente sua solicitacao. 

40. Exibir os prazos para atendimento das etapas da solicitacao de inforrnacao. 
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SP-BRASIL 

41. 
Permitir a prorroqacao de prazo da solicitacao informando a justificativa. 

42. 
Permitir o controle dos prazos de duracao, prorroqacao e recurse das solicitacoes. 

43. 
Permitir a apresentacao de conteudo referente ao tftulo e mensagens de boas- 
vindas na paqina do Ouvidoria Internet. 

44. 
Permitir a notificacao nos trarnites referentes a prorroqacao de prazo e 
apresentacao de recurse e que os e-mails de notiflcacao tenham conteudo 
especffico para cada etapa do tramite 

Servico de lnformacao ao Cidadao (e-SIC) - internet 
45. Permitir o cidadao consultar uma sollcitacao atraves do nurnero de protocolo e 

sen ha. 
46. Possibilitar o cadastramento de usuario do sistema para pessoa ff sica ou jurfdica. 
47. Possibilitar o cadastramento de solicitacoes de acesso a informacao (informando o 

meio de cornunicacao desejado e com possibilidade de anexar arquivos). 
48. lnformar ao cidadao atraves de painels, lista de solicitacoes pendentes, indicadores 

(de quantidade de solicitacoes realizadas, conclufdas, arquivadas, assim como o 
tempo medic das trarnitacoes em dias) e dados do ultimo acesso no sistema. 

49. Possibilitar a visualizacao, a edicao, a irnpressao e o envio pore-mail dos dados do 
usuario do sistema. 

50. Permitir ao cidadao pesquisar solicitacao atraves do seu nurnero ou por perfodo 
(intervalo de datas ). 

51. Permitir ao cidadao ver os detalhes de uma solicitacao (dados, prorroqacoes de 
prazo, hist6rico de trarnites e anexos) com possibilidade de impressao em PDF e 
envio por e-mail cadastrado. 

52. Permitir ao cidadao, a ernissao de relat6rios atraves de filtros de perl odo (intervalo 
de datas), 6rgao de referencia e tipo de inforrnacao (solicitacoes ou recurses). 

53. Permitir ao cicadao visualizar a ajuda do sistema "online". 

1.9 - Modulo Portal da Transparencia - LC 131 

No REQUISITOS FUNCIONAIS 
ltens obrigat6rios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema 

I# de lnformacoas em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao cidadao 
visualizar as seguintes mformacoes: 

1. Possibilidade de impressao de todas as informacoes que sac disponibilizadas. 
2. Possibilidade de exportar as informacoes em um ou mais arquivos atraves de um I 

�\ formate aberto (nao proprietario ). 
3. Possibilidade de mergulhar nas inforrnacoes ate chegar ao empenho que originou a 

despesa orcarnentaria. 
4. Possibilidade de mergulhar nas inforrnacoes ate chegar aos credores com seus 

respectivos empenhos que originaram a despesa orcarnentaria. 
5. Hist6rico de naveqacao e filtros utilizados em cada consulta. 
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6. Resumo explicative em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta 
informacao deve ser pararnetrizavel, ficando a criterio do administrador do sistema 
informar o conteudo que achar necessario. 

7. Movirnentacao diaria das despesas, contendo o nurnero do empenho, data de 
emissao, unidade gestora e credor, alern do valor empenhado, em liquidacao (esta 
inforrnacao deve ser pararnetrizavel pelo administrador do sistema), liquidado, 
pago e anulado relacionado ao empenho e ao perfodo informado. 

8. Movimentacao diaria das despesas, com possibilidade de irnpressao dos 
empenhos orcarnentarios, extraorcamentarios e de restos a pagar. 

9. Movirnentacao diaria das despesas, com possibilidade de selecionar os registros 
por: perlodo, unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNPJ), nurnero 
do empenho e tipo do empenho (orcamentarlo, extraorcarnentario ou restos a 
pagar). 

10. Dados cadastrais do empenho com as seguintes inforrnacoes: 
Unidade gestora; 
Data de ernissao; 
Funcional proqrarnatica; 
Categoria Econ6mica; 
Grupo da Despesa; 
Modalidade de Aplicacao: 
Natureza da Despesa; 
Desdobramento da Despesa; 
Fonte de recurses; 
Credor, com seu respective documento; 
Tipo, nurnero, ano e data de hornoloqacao da ncitacao ( quando houver); 
Nurnero do processo de compra (quando houver); 
Nurnero do convenio (quando houver); 
Nurnero do contrato (quando houver); 
Descricao da conta extra (para os em pen hos axtraorcamentarios) 
ltens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor 
unitario; 
Registros de comprovacao da despesa ( opcional) 

11. Hist6rico do empenho contendo descricao do item, quantidade, unidade, valor 
unitarlo e valor total 

12. Hist6rico das llqutdacoes contendo data de liquidacao, nurnero de liqutdacao, 
complemento hist6rico, valor liquidado e valor estornado. 

13. Hist6rico dos pagamentos contendo data do pagamento, numero do pagamento, I 
nurnero de liquida9ao, complemento hist6rico, valor pago e valor estornado. 

14. Hist6rico das retencoes contendo data da retencao, nurnero da retencao, nurnero �D 
de llqutdacao, complemento hist6rico, valor da retencao e valor estornado. 

15. Dados de movlmentacao do empenho contendo os valores: empenhado, em 
tiquidacao (esta informacao deve ser pararnetrizavel pelo administrador do 
sistema), liquidado, pago e anulado. 

16. Filtros para selecionar o exercicio, mes inicial/final, e Unidade Gestora. 
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17. Movimentacao das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou 
de todas de forma consolidada. 

18. Movirnentacao das Despesas par Classificacao lnstitucional, contendo valores 
individuais e totais par Orqao, Unidade, 3° Nfvel (quando existir), Natureza da 
Despesa e Credores. 

19. Movimentacao das Despesas par Fun9ao de Governo, contendo valores 
individuais e totais par Funcao, Subfuncao, Programa de Governo, Natureza da 
Despesa e Credores. 

20. Movimentacao das Despesas par Programa de Governo, contendo valores 
individuais e totais par Programa de Governo, Agaa de Governo, Natureza da 
Despesa e Credores. 

21. Movirnentacao das Despesas par Agaa de Governo, contendo valores individuais e 
totais par Tipo da Acao (Projeto, Atividade, Operacao Especial), Agaa de Governo, 
Natureza da Despesa e Credores. 

22. Movimentacao das Despesas par Categoria Economica, contendo val ores 
individuais e totais par Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade de 
Aplicacao, Elemento de Despesa e Credores. 

23. Movimentacao das Despesas par Fonte de Recurses, contendo valores individuais 
e totais par Fonte de Recurses, Detalhamento da Fonte, Natureza da Despesa e 
Credores. 

24. Movirnentacao das Despesas par Esfera Administrativa, contendo valores 
individuais e totais par Esfera, Natureza da Despesa e Credores. 

25. Movlrnentacao das Despesas envolvendo "Diarias", "Passagens" e "Adiantamentos 
de Viagem", contendo valores individuais e totais par Credor, alern de dados 
complementares que mostram a Lei Autorizativa, Ato de Concessao, Data 
lnicial/Final da Viagem, Meio de Transporte, Objetivo da Viagem, Quantidade de 
Dlarias. Valor Unitario das Diarias, Valor Total, Matrfcula, Nome e Cargo dos 
Beneficiaries. 

26. Movirnentacao de Arrecadacao das Receitas par Natureza da Receita, contendo 
valores individuais e totais par Categoria Econornica, Origem, Especie, Rubrica, 
Alfnea, Subalfnea e Detalhamento. 

27. Movimentacao de Arrecadacao das Receitas par Fonte de Recurses, contendo 
valores individuais e totais par Natureza da Receita, Origem, Especie, Rubrica, 
Alfnea, Subalfnea e Detalhamento. 

£) 28. Movirnentacao de Arrecadacao das Receitas contendo os valores de Previsao 
lnicial, Previsao das Deducoes, Previsao Atualizada Uquida, Arrecadacao Bruta, ( 
Deducoes da Receita e Arrecadacao Uquida. / 

29. Movirnentacao das Despesas contendo os valores da Dotacao lnicial, Creditos 
Adicionais, Dotacao Atualizada, Valor Empenhado, em Liquldacao (esta 

� 

informacao deve ser pararnetrizavel pelo administrador do sistema), Valor 
Liquidado e Valor Pago. 

30. Movirnentacao diaria de arrecadacao das receitas, contendo os valores totais de 
arrecadacao no dia, no mes e no periodo selecionado. 

31. Movirnentacao diaria das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, 
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no mes e no perfodo selecionado. 
32. Movirnentacao dos em pen hos a pagar contendo a Data de Vencimento, 

Fornecedor, Valor a Pagar, Nurnero do Empenho, Tipo do Empenho, Fonte de 
Recursos, Descricao do Movimento, Processo Licitat6rio (se houver), Valor 
Empenhado e Valor a Pagar. 

33. Movirnentacao de recursos financeiros extra orcamentarios repassados entre 
entidades publicas da mes ma esfera de governo contendo unidade 
concessora/recebedora, finalidade da transferencia, proqrarnacao inicial, hist6rico 
de movimentos e resumo da transferencia. 

34. Movimentacao de recursos recebidos da Uniao, Estado ou outras entidades 
contendo a origem, fonte de recursos, detalhamento da fonte, previsao bruta, 
previsao das deducoes, previsao lfquida, arrecadacao bruta, deducoes e 
arrecadacao If quida. 

35. Movirnentacao de recursos concedidos a outras entidades para consecucao de 
atividades de interesse publico, que nao sejam decorrentes de determinacao legal 
OU constitucional contendo 0 tipo da transferencia, nome do beneficiario, 
CPF/CNPJ, valor empenhado, valor liquidado, valor pago e valor anulado, bem 
como os detalhes do empenho realizado. 

36. Visao detalhada da Ordem Cronol6gica de Pagamentos, demonstrando fonte de 
recursos, empenho, hist6rico do empenho, data de liquidacao, data de vencimento, 
data de pagamento, CPF/CNPJ do fornecedor, norne/razao social do fornecedor, 
valor, situacao (a pagar, pagos, todos), contrato, processo licitat6rio, processo de 
compra, processo administrativo, processo de pagamento. 

37. Localizacao de uma despesa, coma o(s) bairro(s) ou reqioes beneficiarias dos 
referidos gastos. 

38. Possibilidade de buscar as despesas filtrando par data 
39. Data da ultirna atualizacao dos dados efetuada. 

ltens obrigat6rios que o sistema de Licitacao deve fornecer ao sistema de 
lntormacoes em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao cldadao 
visualizar as seguintes infcrmacoes: 

40. Apresentar os Contratos da Adrntnistracao Publica com seus aditivos, reajustes e 
demais alteracoes, Permitindo a selecao par exercfcio, unidade gestora, finalidade, 
fornecedor, valor e peri ado. 

41. Apresentar os Processos Licitat6rios e afastados de licitacao, permitindo seleciona- 
las pelo exercf cio, unidade gestora, modalidade, finalidade, objeto e expedicao. 

42. Apresentar a relacao de participantes da Licitacao, bem coma a relacao de 
fornecedores classificados, desclassificados e o motivo da desclassiticacao 

43. Apresentar os vencedores e seus respectivos fornecimentos a unidade qestora.z - 
identificando seus contratos e itens fornecidos. ,� 44. Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, 
permitindo seleciona-los por unidade gestora, descricao e perfodos. 

45. Possibilidade de exportar as informacoes em um ou mais arquivos atraves de um 
formato aberto (nao proprietarlo), 
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46. Possibilidade de impressao de todas as inforrnacoes que sao disponibilizadas. 
47. Data da ultirna atualizacao dos dados efetuada. 
48. Data da abertura das propostas. 

ltens obrigat6rios que o sistema de Folha de Pagamento deve fornecer ao 
sistema de Informacoes em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao 
cldadao visualizar as seguintes lnformacees: 

49. lnformacoes do quadro de servidores ativos contendo nome, matrfcula, 
carqo/funcao, lotacao e vfnculo 

50. lntorrnacoes dos servidores efetivos contendo legisla9ao regulamentadora, data de 
adrnissao, forma de contratacao, carga horaria, horario de trabalho e situacao 
funcional 

51. lnforrnacoes dos servidores comissionados contendo data de nomeacao, nurnero 
do ato de nomeacao, data de exoneracao, nurnero do ato de exoneracao, 
existencia de vfnculo efetivo, carga horaria, detalhamento das atribuicoes, 
leqislacao regulamentadora e situacao funcional 

52. lnforrnacoes dos servidores cedidos/recebidos contendo legislac;ao 
regulamentadora, carga horaria, nurnero do ato de cessao, onus do pagamento e 
prazo de cessao 

53. lnforrnacoes dos servidores ternporarios contendo data inicial e final da contratacao 
54. lnforrnacoes dos estaqiarios contendo data de adrnissao, curso vinculado ao 

estaqio e carga horaria 
55. lnforrnacoes do quadro de servidores inativos contendo nome, matrfcula, 

carqo/tuncao em que se deu a aposentadoria, data de ingresso no quadro de 
inativos e regime de aposentadoria 

56. lnformacoes da quantidade de servidores, salario base, vencimentos totais, 
descontos e valor lfquido em nfveis de visao por Entidade, Per[odo, Secretaria, 
Departamento, Sessao, Setor, Cargo e Servidor 

57. lntorrnacoes analfticas de pagamento contendo matrfcula, nome do servidor, cargo, 
vfnculo, data de admissao, salario base, proventos, vantagens, vencimentos totais, 
descontos e valor lfquido em nfveis de visao por Entidade e Perfodo 

58. lnforrnacoes detalhadas da folha de pagamento contendo c6digos de verbas, 
descricao das verbas, valores de proventos, vantagens e descontos 

59. lnformacoes detalhadas da folha de pagamento complementar contendo c6digos 
de verbas, descricao das verbas, valores de proventos, vantagens e descontos 

60. lnformacoes detalhadas de rescisao contendo c6digos de verbas, descricao das I) verbas, valores de proventos, vantagens e descontos 
61. lnforrnacoes detalhadas da folha de 13° salario contendo c6digos de verbas, 

descricao das verbas, valores de proventos, vantagens e descontos I 

� 

62. lnformacoes detalhadas do servidor, contendo nome, matrfcula, data admissai, 
lotacao, cargo, carga horarla, situacao, vfnculo e CPF 

63. lnformacoes do nurnero de vagas criadas, preenchidas e disponfveis, por cargo, 
conforme o regime de contratacao 

64. lnforrnacoes sabre piano de cargos e salaries contendo inforrnacoes sabre codiqo, 
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descricao, lei, faixa salarial, vinculo e quantidade de funcionarios dentro da faixa 
65. Intorrnacoes de Concursos em Andamento contendo 0 tipo de concurso, 

nurnero/ano, decreto lei, datas de publicacao, hornoloqacao, validade e 
prorroqacao e anexo, filtrados por 6rgao e a partir de um determinado rnes/ano. 

66. lnforrnacoes de Concursos Encerrados contendo o tipo de concurso, numero/ano, 
decreto lei, datas de publicacao, hornoloqacao, validade e prorroqacao e anexo, 
filtrados por 6rgao e a partir de um determinado mes/ano. 

67. lnforrnacoes de Norneacoes e Convocacoes de servidores publicos aprovados em 
concurso. 

68. Possibilidade de exportar as informacoes em um ou mais arquivos atraves de um 
formato aberto (nao proprietarlo ). 

69. Possibilidade de irnpressao de todas as informacoes que sao disponibilizadas. 
70. Data da ultlma atualizacao dos dados efetuada. 

ltens obrigat6rios que o sistema de Arrecadacao deve fornecer ao sistema de 
lnformacoes em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao cidadao 
visualizar as seguintes informacoes: 

71. Valores Arrecadados, em nfveis de visao por Natureza da Receita, detalhamento 
das receitas e seus valores. 

72. Valores Deduzidos, em nfveis de visao por Natureza da Receita e seus valores. 
73. Valores l.ancados, Perfodo, Tipo de tributo, Descricao do Tributo e seus valores. 
74. Valores Lancados detalhados por nfveis de Categoria, Origem, Especie, Rubrica, 

Alfnea, SubAlinea e Detalhes (Unidade Gestora, Descricao, Data t.ancamento e 
Valor) de cada Tributo. 

75. Valores Arrecadados, em nfveis de visao por Fonte de Recurso, Natureza da 
Receita e seus valores. 

76. Valores Deduzidos, em nfveis de visao por Fonte de Recurso, Natureza da Receita 
e seus valores. 

77. Possibilidade de exportar as inforrnacoes em um ou mais arquivos atraves de um 
formato aberto (nao proprietario), 

78. Possibilidade de irnpressao de todas as inforrnacoes que sao disponibilizadas. 
79. Data da ultima atualizacao dos dados efetuada. 

ltens obrigat6rios que o sistema de Patrimonlo deve fornecer ao sistema de 
lnformacoes em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao cldadao 
visualizar as seguintes lnformacoes: 

80. Relacao de bens contendo identificacao do bem, unidade gestora, descrlcao, 

� 

nurnero da placa, situacao, data de aquisicao, valor de aquisicao, tipo de ingresso, 
data da baixa, tipo da baixa, valor atual e data de avaliacao. , 

81. Possibilidade de exportar as inforrnacoes em um ou mais arquivos atraves de um / formate aberto (nao proprietario). 

� 

I 82. Possibilidade de irnpressao de todas as informacoes que sao disponibilizadas. 
83. Data da ultima atualizacao dos dados efetuada. 

ltens obrigat6rios que o sistema de Estoque deve fornecer ao sistema de 
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Inforrnacoes em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao cidadao 
visualizar as seguintes infcrmacces: 

84. Relacao de materiais contendo unidade gestora, descricao, unidade de medida, 
saldo anterior, entradas, saldas e saldo atual 

85. Possibilidade de exportar as informacoes em um ou mais arquivos atraves de um 
formato aberto (nao proprietario). 

86. Possibilidade de lrnpressao de todas as lnformacoes que sac disponibilizadas. 
87. Data da ultima atualizacao dos dados efetuada. 

ltens obrigat6rios que o sistema de Frotas deve fornecer ao sistema de 
lnformacees em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao cldadao 
visualizar as seguintes informacoes: 

88. Relacao de vef culos contendo unidade gestora, tipo de vef culo, descricao, data de 
aquisicao, localizacao, placa, anode fabricacao, situacao, tipo do bem, chassi, 
estado de conservacao, nurnero do RENAVAM, combustfvel utilizado, core data de 
aquisicao 

89. Relacao das despesas com abastecimento, impastos e outras rnanutencoes 
contendo data do movimento, descricao, quantidade e valor 

90. Possibilidade de exportar as informacoes em um ou mais arquivos atraves de um 
formato aberto (nao proprietario ). 

91. Possibilidade de irnpressao de todas as informacoes que sao disponibilizadas. 
92. Data da ultirna atualizacao dos dados efetuada. 

ltens obrigat6rios que o Sistema de lnformacoes em 'tempo real' na WEB 
deve gerar para conhecimento do cidadao: 

93. Possibilidade de consultar as opcoes de menu disponfveis, publicacoes e 
respostas as perguntas frequentes com base em um argumento simples de 
pesquisa 

94. Possibilidade de saber quais sao os recursos de acessibilidade disponfveis 
95. Possibilidade de consultar, imprimir e exportar as respostas as perguntas mais 

frequentes que facilitam o entendimento sabre os objetivos e conteudo do portal 
96. Possibilidade de consultar, imprimir e exportar inforrnacoes sabre a estrutura 

organizacional da entidade. Tais dados compreendem: nome, endereco, horario de 
atendimento, telefones, atribuicoes e responsavel 

97. Possibilidade de apresentar os principais programas, projetos e acoes realizados 
pelo orqao e unidade gestora. 

98. Possibilidade de consultar, imprimir e exportar informacoes sabre o local 
responsavel pelo Servico de lnforrnacoes ao Cidadao (SIC). Tais dados ) 
compreendem: nome, endereco, horario de atendimento, telefones, atrlbuicoes e 

v responsavel 
� 99. Possibilidade de obter informacoes basicas sobre os pedidos de inforrnacao, bem 

como o endereco eletronlco para efetuar seu registro e acompanhamento 
\ 

100. Possibilidade de consultar publicacoes diversas da entidade que envolvem temas 
como: Prestacao de Contas, Planejamento/Orc;amento, Lei 9. 755/98 (Contas 
Publicas), Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO e RGF), Anexos da Lei 4.320/64, 
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Licitacoes, Lei de Acesso a lnforrnacao, Contratos, Gestao Pessoal e Auditorias e 
lnspecoes de Controle lnterno. 

101. Possibilidade de consultar inforrnacoes do responsavel pela rnanutencao do portal. 
Tais dados compreendem: nome, endereco, horario de atendimento, telefones e 
contato eletronico 

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

ltens obrigat6rios que o Sistema de Dados Abertos em 'tempo real' na WEB 
deve gerar para conhecimento do cidadao: 

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

104. Possibilidade de exportar as informacces em um ou mais arquivos atraves de um 
formato aberto (nao proprietario), 

ltens obrigat6rios que o Menu deve permitir: 
105. Possibilidade de criar Menus personalizados no Portal de Transparencia. 

Permitindo ao 6rgao vincular Links, Paqinas da Internet, ou qualquer arquivo dentro 
dos temas correlatos, bem como destacar algum tema especffico. 

106. Possibilidade de criar sub-menus nas abas disponfveis no Portal de Transparencia 
personalizaveis a criterio do 6rgao. 

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE OPERACAO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE OPERACAO 
Valor Valor total 

DESCRICAO DOS SERVICOS UNO QTD mensal (R$) 

� lnstatacao, Conversao dos dados, lrnplantacao, 
MES treinamento e caoacitacao 01 I 

Licenciamento de uso ternporario do Sistema de I ,� Gestao Municipal, incluindo suporte e MES 11 
rnanutencao, conforme as especificacoes do 
Termo de Referencia. 

VALOR GLOBAL (R$) 
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PROVA DE CONCEITO 

(CRITERIOS DE VERIFICACAO TECNICA) 

O Pregoeiro convocara o licitante vencedor para que demonstre o seu sistema na 
qual sera feita a verificacao tecnica da conformidade com o Sistema pretendido. 

a) A Verificacao Tecnica se destina a garantir que o proponente com menor oferta de 
preco possui e esta disponivel o sistema desejado pela Fundacao, assim sendo, os 
sistemas, serao submetidos a verificacao tecnica para apurar seu atendimento aos requisitos 
estabelecidos no Edital e no presente Termo (Anexo I); 

b) A verificacao sera efetuada e estabelecida na secao de processamento do Preqao, ou 
eventual data a ser designada. 

c) A Verificacao Tecnica sera realizada uma cormssao constituida por profissionais 
designados pela Fundacao, nas dependencies da Fundacao, que dlsponibilizara sala 
apropriada. Os equipamentos serao operados por profissionais da empresa licitante, que 
deverao se apresentar no prazo e horario definidos no certame. 

d) A licitante habilitada ap6s definida a data de dernonstracao podera optar por trazer 
equipamentos pr6prios, o acesso a rede mundial de computadores - web sera 
disponibilizado pela Fundacao para avaliacao da dernonstracao tecnica. 

e) 0 ambiente operacional para realizacao da Verificacao Tecnlca deve ser uma LAN - 
Local Area Network padrao IEEE 802.3 categoria 10, Base 5 de Redes Locais, utilizando o 
protocolo universal TCP/IP para cornunicacao. A LAN deste ambiente devera ter 
conectividade com a rede mundial de computadores (Internet). 

f) Os requisitos serao avaliados sequencialmente obedecendo a ordem de verificacao 
definida neste anexo e seus respectivos requisitos, na ordem crescente de nurneracao. Nao 
sera permitida a apresentacao do requisito subsequente sem que o anterior seja declarado 
pelo licitante como concluido. 

g) 0 resultado da Verificacao Tecnica sera fornecido ap6s a declaracao de conclusao , e 
cada requisite feita pelo licitante. 

h) 0 Pregoeiro apresentara o resultado da avallacao, em conjunto com a equipe tecnica 
da Fundacao, expresso por ATENDIDO ou NAO ATENDIDO. 
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i) 0 "NAO ATENDIMENTO" com um ou mais requisitos OBRIGATORIOS (CONFORME 
TABELA DE APURACAO DA ADERENCIA DO SISTEMA OFERTADO ABAIXO) 
retornando o procedimento anterior do certame, e assim sucessivamente. 

DEMONSTRACAO TECNICA - PROVA DE CONCEITO 

REQUISITOS OBRIGATORIOS 
SISTEMAS 

ITENS 1 ao 27; 
Qualquer atendimento em quantidade 

1.1 - Modulo Paine! do Gestor e inferior ao exigido irnplicara na 
lnforrnacoes Gerencias desclassificacao da proponente. 

ITENS 1 ao 200; 
1.2 - Administracao Orcamentarla e ITENS 229 ao 270; 
Financeira, Contabilidade, Planejamento Qualquer atendimento em quantidade 
(LOA); inferior ao exigido irnplicara na 

desclassificacao da proponente. 
ITENS 1 ao 30; 

1.3 - Compras e t.lcltacces - AUDESP Fase ITENS 47 ao 52; 
IV; Qualquer atendimento em quantidade 

inferior ao exigido irnplicara na 
desclassificacao da proponente. 
ITENS 1 ao 30; 

1.4. - Almoxarifado; Qualquer atendimento em quantidade 
inferior ao exigido irnplicara na 
desclassificacao da prononente. 
ITENS 1 ao 40; 

1.5.- Patrimonio - NBCASP Qualquer atendimento em quantidade 
inferior ao exigido irnplicara na 
desclassiflcacao da proponente. 
ITENS 1 ao 30 
ITENS 40 ao 65; 

1.6. Recursos Humanos - Fase Ill AUDESP ITENS 92 ao 108 
Qualquer atendimento em quantidade 
inferior ao exigido implicara na 
desclassificacao da oroponente. 
ITENS 1 ao 47; 

1.7. Modulo E-SIC WEB Qualquer atendimento em quantidade, 
inferior ao exigido implicara na 
desclassiflcacao da proponente. 
ITENS 1 ao 102; 

1.8. Modulo Portal da Transparencia Qualquer atendimento em quantidade 
inferior ao exigido implicara na 
desclassiflcacao da proponente. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGAO: 001/2019 
PROCESSO INTERNO: 591/2019 
OBJETO: CONTRA TAC,AO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO 
DE SERVIC,OS DE INFORMATICA PARA O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE, 
POR PRAZO DETERMINADO, COM ATUALIZAC,AO E ATENDIMENTO TECNICO QUE 
GARANTA AS ALTERAC,OES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO 
CONVERSAO, IMPLANTAC,AO, TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO TECNICO, 
CONFORME ESPECIFICAC,OES E DETALHAMENTO CONTIDOS NO TERMO DE 
REFERENCIA. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
CONDIC,OES DE PAGAMENTO: DE ACORDO COMO CONTRATO 

Proponente: 

Enderec;o: 

CEP: 

Fane: 

CNPJ: 

Cidade: 

Fax: 

lnsc. Estadual: 

Estado: 

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE OPERAC,AO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE OPERAC,AO 

� 

Valor Valor total 
DESCRICAO DOS SERVIC,OS UNO QTD mensal (R$) 

/ 

lnstalacao, Conversao dos dados, lmplantacao, } 

\� treinamento e capacitacao MES 01 
Licenciamento de uso temporario do Sistema de 

MES Gestao Municipal, incluindo suporte e 11 
rnanutencao, conforme as especificacoes do 
Termo de Referencia. 

VALOR GLOBAL (R$) 
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Declaramos que nos VALORES ofertados estao inclufdas todas as despesas de 

suporte tecnico, inclusive visitas peri6dicas na sede desta Fundacao Educacional e Cultural 

de Sao Sebastiao Deodato Santana - FUNDASS, estadas de tecnicos, transporte, lucro da 

empresa, impastos e demais custos, nao sendo admitido a cobranca adicional de reembolso 

de despesas de viagem e suporte tecnico. 

Declaramos que no VALOR ofertado tambern esta incluso a disponibitizacao de novas 

vers6es dos sistemas, tanto para atender as rnudancas de leqislacao quanta atualizacoes 

tecnol6g icas. 

_________ ,de de 20(-) 

Razao Social da empresa e CNPJ 

Nome e Assinatura do responsavel 

Cargo/ Empresa 
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ANEXO Ill 

DECLARACAO DE HABILITACAO 

Eu (nome completo), RG n°. _ 

representante legal da ( denominacao da pessoa 

jurfdica), CNPJ n°. , DECLARO, sob as penas da lei, que a 

empresa cumpre plenamente as exiqencias e os requisites de habilitacao previstos no Edital 

do Pregao Presencial n°. 001/2019, realizado pela Fundacao Educacional e Cultural de Sao 

Sebastiao Deodato Santana - FUNDASS. 

Data e assinatura do representante 
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ANEXOIV 

SAE& SEBAS1"IAE9 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejulzo das sancoes e multas previstas neste 

ato convocat6rio, que a empresa (denorninacao da 

pessoa jurfdica), CNPJ n° e microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na fntegra , estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferencia coma criteria de desempate no 

procedimento licitat6rio do Pregao Presencial n°. 001/2019, realizado pela Fundacao 

Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato Santana - FUNDASS. 

Locale Data 

Assinatura do representante 

Nome: . 

RG n° . 
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ANEXOV 

DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O 

MINISTERIO DO TRABALHO 

SAEB SEBAS'('IAEB 

Eu (nome completo ), representante legal da empresa 

_______________ (denorninacao da pessoa juridica), interessada em 

participar do Preqao Presencial n°. 001 /19, realizado pela Fundacao Educacional e Cultural 

de Sao Sebastiao Deodato Santana - FUNDASS, declaro, sob as penas da lei, que, nos 

termos do§ 6° do artigo 27 da Lei n°. 6.544, de 22 de novembro de 1989, a 

__________ (denorninacao da pessoa juridica) encontra-se em situacao 

regular perante o Ministerio do Trabalho , no que se refere a observancia do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal. 

Data e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXOVI 

MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE 

A empresa declara, sob as penas da Lei, o 

que segue: 

1) Que ate a presente data nao ha qualquer fato impeditivo a sua Habilitacao: 
2) Que nao foi declarada inldonea perante a Adrninistracao Publica; 

3) Que se compromete a informar, a superveniencla de decis6rio que julgue 
lntdonea, durante a trarnitacao do procedimento licitat6rio ou da execucao do contrato; 

4) Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7°, lnciso XXXIII da 

Constituicao Federal. 

(nome/representante legal) 
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ANEXO VII 

MINUTA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 2019FUNDASS(_) 

Termo de Contrato que entre si celebram a 
Fundacao Educacional e Cultural de Sao 
Sebastiao Deodato Santana - FUNDASS e (-) 
para o licenciamento de uso de software, por 
prazo determinado, com atualizacao e 
atendimento tecnico que garanta as alteracoes 
legais, corretivas e evolutivas, incluindo 
conversao, irnplantacao, treinamento, suporte e 
atendimento tecnico, conforme especificacces 
e detalhamento contidos no termo de 
referencia. 

A FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SAO SEBASTIAO DEODATO 
SANTANA - FUNDASS, Fundacao Publics Municipal, com sede na Rua Expedicionarios 
Brasileiros, 171/179 Centro - Sao Sebastiao - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 
09.403.680/0001-69, neste ato representada, na forma de sua Lei Complementar n° 89, de 
26/11/2007, alterada pela Lei Complementar n° 109, de 27/04/2010 e seu Estatuto aprovado 
pelo Decreto n° 4901/2010, pelo Sr. Diretor Presidente, CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO, 
RG n°. 23.805.545-0, SSP/SP e CPF n°. 155.116.998-37, doravante denominado 
CONTRATANTE, e (-), com endereco na (-), CNPJ n° (-), lnscricao Estadual n° (-), 
representada pelo Sr. (-), Cargo (-), RG n°. (-) e CPF n° (-), doravante denominado 
CONTRATADA, em conformidade com o Processo lnterno n°. 591/2019 e com o disposto no 
edital de licitacao modalidade Preqao Presencial n°. 001/19, e com os termos da proposta 
vencedora em todas as suas vias e anexos, firmam o presente Contrato sob as seguinte 
ctausulas e condicoes: 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. Prestacao de services para o licenciamento de uso de software, por prazo 
determinado, com atualizacao e atendimento tecnlco que garanta as alteracoes legais, 
corretivas e evolutivas, incluindo, conversao, implantacao, treinamento, suporte e 
atendimento tecnico, conforme especiftcacoes e detalhamento contidos no termo de 
referencia, Anexo I, parte integrante deste. 

CLAUSULA SEGUNDA - DESCRITIVO DOS SERVICOS 

2.1. Os services deverao ser iniciados ap6s a assinatura do contrato e concomitante 
com a expedicao da ordem de service, conforme as prioridades da CONTRATANTE, dando- 
se o prazo de 05 (cinco) dias uteis para o inlcio dos services. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO 

3.1. A fiscalizacao sera exercida pelo Setor Administrativo da Fundacao Deodato 
Santana - FUNDASS. A existencla da acao fiscalizadora nae exclui e nem diminui a 
completa responsabilidade da CONTRAT ADA no que lhe compete; 

3.2. Cabera a fiscalizacao exercer controle da execucao contratual, em especial 
quanta a quantidade, qualidade e prazo, fazendo cumprir todas as disposicoes de lei e do 
presente instrumento; 

3.3. Verificada a ocorrencia de irregularidades na execucao do contrato, o 
responsavel pela sua fiscalizacao adotara as providencias legais e contratuais cabl veis, 
inclusive a aplicacao de penalidade, quando for o caso; 

3.4. A CONTRATADA esta tarnbem obrigada a comunicar imediatamente a 
Adrninistracao qualquer ocorrencia ou anormalidade que venha interferir na execucao 
contratual; 

3.5. Deverao desenvolver boas relacoes entre a fiscatizacao e as pessoas ligadas a 
CONTRATADA, para acatar quaisquer ordens, instrucoes e o que mais emanar da;? 
fiscalizacao, alern de: 

a) Executar, perfeita e pontualmente, com retacao ao objeto contratual; 
b) Refazer, sem qualquer Onus para esta reparticao, a execucao considerada 

�n deficiente ou em desacordo com o contrato. f 1 
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CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA 

4.1. 0 contrato tera vigencia por 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, prorroqaveis nos termos do artigo 57 da Lei no 8.666/1993; 

4.2. Havendo prorroqacao, os valores serao reajustados conforme indice de inflacao 
IGP-M-FGV acumulado no periodo anual. 

CLAUSULA QUINTA - DA CONSIGNACAO ORCAMENTARIA 

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrao a conta do 6rgao n.? (--), 
Unidade n.? (---), Sub-Unidade n° (--), Dotacao n.? (---), Proj./Atividade n.? (---), Elemento n.? 
(---) e C6digo de Aplicacao n.? 1100000, ou outra que vier a substitui-la, suplementada, se 
necessario. 

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS 

6.1. Os precos constituirao, a qualquer tltulo, a (mica e completa rernuneracao pela 
execucao contratual e pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes; 

6.2. Nao havera onus para esta reparticao na rnobilizacao ou deslocamento de 
pessoal necessario para a execucao contratual. 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. A CONTRATANTE paqara a CONTRATADA, o valor de R$ (-), pela irnplantacao 
do sistema, incluindo conversao, instalacao, miqracao de dados, treinamento, testes e 
custornlzacoes em ate 30 dias. 

7.2. A CONTRATANTE paqara a CONTRATADA, o valor total de R$ (-) em parcelas 
mensais de R$ (-), pela locacao, rnanutencoes corretivas, preventivas e evolutivas, suporte e 
assistencia tecnica, e demais services descritos no memorial descritivo constante no edital 
do Preqao Presencial n° 001/19, em ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega da nota fiscal, dos 
services [a implantados, discriminando no documento fiscal o service realizado, valor mensal 
e o valor total; 

7.3. Nos custos ofertados ja estao incluidas todas as despesas de suporte tecnico, 

da empresa, impastos e demais custos, nao sendo admitido a cobranca adicional de f reembolso de despesas de viagem e suporte tecnlco, salvo por motivo de treinamento de 
novas funcionarios dos setores ou novas irnplantacoes de sistemas no servidor ou estacao 
de trabalho em decorrencia de pane ou troca da rnaquina; 

7.4. No custo ofertado, esta incluso a dispcnibilizacao de novas versoes dos sistemas, 
tanto para atender a rnudancas de Leqislacao quanto atualizacoes tecnol6gicas; 
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7.5. Em caso de contestacao das lnforrnacoes apresentadas na nota fiscal, a 
Fundacao Deodato Santana retera a Nota Fiscal, objeto de contestacao, instaurando 
processo administrative ate a devida correcao, sem onus a CONTRATANTE. 

CLAUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES 

8.1. 0 nao cumprimento das obriqacoes assumidas em proposta ou contrato sujeitara 
as sancoes previstas na Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente aos artigos 86 a 88 da Lei no 
8.666/1993; 

8.2. A nao assinatura do termo de contrato no prazo estabelecido caracteriza 
descumprimento das obriqacoes assumidas, sujeitando-o a irnposicao de multa de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor atualizado de sua proposta, alern da suspensao ternporaria 
do direito de licitar com a Fundacao Deodato Santana, bem como o impedimento de com ela 
contratar pelo prazo de ate 60 (sessenta) meses; 

8.3. lncorrera em multa de 03 (tres) meses do preco mensal de manutencao em caso 
de descumprimento dos prazos de entrega, conversao de arquivos, implantacao e 
treinamento de pessoal referente a parte nao cumprida, estabelecidos na proposta do 
licitante; 

8.4. As disposicoes gerais e especiais previstas na Lei n° 10.520/02 e 
subsidiariamente aos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei no 8.666/1993 aplicam-se ao presente 
instrumento, no que couber. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO 

9.1. O contrato podera ser rescindido, de pleno direito, independente de interpetacao 
judicial, sem qualquer onus a esta reparticao, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei 
Federal n°. 8.666/1993, desde que comprovado a notificacao da CONTRATADA bem como 
os estabelecidos abaixo: 

a) A CONTRATADA falir e/ou entrar em recuperacao judicial; 
b) Transferir no todo ou em pa rte as obriqacoes decorrentes da execucao do contrato 

� 
sem a previa anuencia e autorizacao desta; 

c) Pelo cometimento das faltas previstas para os casos de aplicacao de multas, ap6s 
a quinta relncidencla: 

d) Paralisacao dos services sem justa causa e previa cornunicacao a esta Fundacao; 

f � e) Descobrimento de inforrnacoes falsas utilizadas durante a ucttacao: 
9.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do 

processo, sendo assegurado o contradit6rio e a ampla defesa; 
9.3. Nos casos de rescisao, a Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao 

Deodato Santana (FUNDASS) se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos a 
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CONTRATADA, as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo 
restante sera creditado em favor dela. 

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO 

10.1. 0 objeto desta licitacao sera recebido quando perfeitamente de acordo com as 
condicoes do contrato e edital do Preqao Presencial n° 001 /19. 

10.2. 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e sequranca do servico, nem etico-profissional pela perfeita execucao do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES 

11.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Miqracao de dados e irnplantacao do sistema a partir da ernissao da ordem de 

service, alern da manutencao e prestacao de garantia de um Sistema lntegrado, conforme 
especificacoes tecnicas contidas no Anexo I do Edital; 

b) Custeio de rnao-de-obra, transporte, hospedagem e encargos de qualquer 
natureza, incluindo o pagamento de impastos e de taxas federais, estaduais e municipais 
que incidam sobre o objeto deste instrumento; 

c) Planejamento e conducao de todos os trabalhos que, por forca de contrato, lhe 
estao afetos, de modo a salvaguardar, convenientemente, o seu pr6prio pessoal e quaisquer 
outros de acidentes, e a evitar prejufzos aos bens da CONTRATANTE e/ou de terceiros. 

11.2. A prestacao dos services de Manutencao Mensal dos Softwares se dara nas 
seguintes modalidades: 

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento dos Softwares, 
podendo a criteria da empresa, limitar-se a substituicao da c6pia com falhas por uma c6pia 
corrigida; 

b) Adaptativa, visando adaptacoes leg a is para adequar os Softwares a alteracoes da 
l.eqislacao, desde que nao impliquem em desenvolvimento de novos relat6rios/telas, novas 
funcoes ou rotinas ou ainda, alteracoes na estrutura de arquivos dos Softwares. 

c) Evolutiva, que visa garantir a atualizacao dos Softwares, mediante aperfei9oament� 
das funcoes existentes ou adequacao as novas tecnologias, obedecendo aos criterios da 
metodologia de desenvolvimento da CONTRATADA. k� 11.3. Quando nao houver a necessidade de servico de mstalacao, conversao dos 
dados, irnplantacao e treinamento e capacitacao sera convertido em um mes de credito de 
licenciamento (locacao ). 

11.4. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Disponibilizacao para a CONTRATADA de toda a leqislacao, normas 

complementares e demais procedimentos existentes e de suas instalacoes ff sicas, de forma 
a viabilizar as irnplantacoes dos sistemas de inforrnatica: 
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b) Alocacao de seu corpo tecnico, no apoio ao desenvolvimento conj unto dos 
trabalhos; 

c) Execucao de amplo, irrestrito e permanente acompanhamento e fiscalizacao de 
todas as fases de execucao dos services contratados; 

d) Aprovacao dos termos de aceite dos services e fornecimentos contratados, 
podendo rejeita-los no todo ou em parte por meio de documento formal, fazendo constar o 
motivo e a fundarnentacao: 

e) Fornecimento de c6pia da base de dados, incluindo layout e dicionario, para 
rniqracao dos dados, existentes para que a CONTRATADA possa escolher a melhor 
alternativa para execucao dos services, a partir da atual estrutura de dados; 

f) Respeitar as condicoes estabelecidas pela CONTRATADA para cessao de direito 
de uso do conjunto de sistemas aplicativos e suas respectivas caracteristicas de 
funcionamento; 

g) Nao ceder, em nenhuma hip6tese, os direitos, o uso e as obriqacoes ou qualquer 
service sem o conhecimento e autorizacao previa da CONTRAT ADA; 

h) Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificacao da 
CONTRATADA, sem nenhuma interferencia e/ou responsabilidade da mesma, fornecendo 
todo o equipamento de lnforrnatica necessario, inclusive com a responsabilidade de 
assistencia tecnica dos equipamentos; 

i) Testar, ap6s instalacao do sistema, o seu funcionamento, na presence da 
CONTRATADA para dar a mesma a aceitacao expressa dos sistemas informatizados; 

j) Estabelecer orientacoes e determinacoes adequadas junta a seus empregados ou 
pessoas as quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e dados do 
sistema sejam corretamente manuseados, de modo a nao violar qualquer dos compromissos 
aqui estabelecidos relativos ao uso, protecao e sequranca do sistema; 

k) Proteger todos os programas com os respectivos dados, contidos na rnaquinas de 
sua propriedade ou ambientes designados; 

I) Farmar equipes para trabalhar com os consultores da CONTRATADA no processo 
de implantacao, preferencialmente em tempo integral; 

m) Permitir a qualquer tempo o acesso irrestrito da CONTRATADA ao ambiente 
definido para instalacao do sistema; 

n) Fazer os "backups" diaries e as rnanutencoes tecnicas dos computadores, 
impressoras e rede compativeis com ambiente windows e sistemas de inforrnatica visando -� � 

born funcionamento dos mesmos. l O f, 
Cl.AUSULA DECIMA SEGUNDA DA CESSii.O DO CONTRATO E f;� 

SUBCONTRATACAO ( [ 

12.1. A CONTRATADA nao podera ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa 
ff sica ou juridica sob pena de suspensao do pagamento ate que a contratada reassuma os 
servicos/tornecirnentos objeto deste contrato. 
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SAEB SEllAS·t·1 AE!l 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

13.1. Este instrumento e regido pelas clausulas e condicoes aqui previstas, e 
subsidiariamente, pelos prindpios de Direito Publico e, ainda, no que couber, pelos 
dispositivos de Direito Privado. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL 

14.1. As partes elegem o Forada Justica Estadual, Comarca de Sao Sebastiao- SP, 
com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja: ou venha a se tornar, para 
dirimir quaisquer duvidas decorrentes deste Contrato, o qual e celebrado sob a eqide da Leis 
Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Municipal n° 3071 /2005, das dlsposlcoes 
complementares vigentes. 

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente 
em 02 (duas) vias de igual tear e valor, na presence das testemunhas abaixo firmadas. 

Sao Sebastiao, (-)de(-) de 2019. 

Cristiano Teixeira Ribeiro 
Diretor Presidente 

Funda�ao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato Santana 

(-) 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

1. _ 
Nome:(-) 
CPF.: (-) 

2. _ 
Nome:(-) 
CPF.: (-) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Ao 

NC: Sr. Pregoeiro 

Ref.: CREDENCIAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 001/19 

A empresa , com sede na 

(endereco), n° , na (cidade), Estado de , 

atraves do (representante legal, portador do RG n° (-) e CPF/MF n° (-), termos de seu 

Estatuto Social, pela presente, CREDENCIA o Sr. (-), portador do RG n° (-) e CPF/MF n° (-), 

para representa-lo no procedimento licitat6rio em referencia, com poderes expresses para 

seu representante formular ofertas e lances de precos na sessao, concordar, desistir, 

manifestar a intencao de recorrer e reconsidera-Ia, renunciar, transigir , firmar recibos, 

assinar atas e outros documentos , acompanhar todo o processo licitat6rio ate seu final, 

tomar ciencia de outras deliberacoes da Comissao de Preqao, podendo, para tanto os atos 

necessaries ao fiel cumprimento deste credenciamento . 

NOME 

Representante Legal 

Obs.: A firma do representante legal do licitante devera ser reconhecida 
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ANEXO IX 

MODELO DE TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO 

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO/SP 

6rgao ou Entidade: Funda�ao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao 
Deodato Santana 
Contrato n°: 2019FUNDASS(-) 
Processo n°: 
Objeto: 
Contratante: Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato 
Santana 
Contratada: (·) 
Advogado: Franklin Vinicius Alves Silva, inscrito na OAB/SP sob o n° 279.269. 
E-mail do advogado: pfft2018@gmail.com e pfmovimentacoes@gmail.com 

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Sao Paulo, cujo trarnlte processual ocorrera pelo sistema 
eletronico: 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo c6pias das 
rnanifestacoes de interesse, Despachos e Decisoes, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucao n° 01/2011 do TCESP; 
c) Alern de disponfveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisoes que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do C6digo de Processo Civil; 
d) Qualquer alteracao de endereco - residencial ou eletronico - ou telefones de 
contato devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

publicacao: 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recurses e o que mais couber. 

Sao Sebastiao, (-)de(-) de 2019. 
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GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE: 
Nome:(-) 
Cargo: (-) 
CPF: (-) 
RG: (·) SSP/SP 
Data de Nascimento: _/_/ __ 
Endereco residencial complete: (-) - CEP: (-) 
E-mail institucional: (-) fundacaoculturalss@gmail.com 
E-mail pessoal: (-) 
Telefone(s): (-) 

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

PELO CONTRATANTE: 
Nome:(-) 
Cargo: (-) 
CPF: (·) 
RG: (·) 
Data de Nascimento: (·) 
Endereco residencial complete: (·) 
E-mail institucional: (-) 
E-mail pessoal: (·) 
Telefone(s): (·) 
Assinatura: �������������� 

PELA CONTRA TADA: 
Nome:(·) 
Cargo: (-) 
CPF: (-) 
RG: (·) SSP/SP 
Data de Nascimento: _/_/ __ 
Endereco residencial complete: (·) 
E-mail institucional: (·) 
E-mail pessoal: (·) 
Telefone(s): (·) 

Assinatura: ���������- 
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