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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E ANEXOS PELA INTERNET 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL 28/2022 
 
 
 
 
Razão Social: ___________________________________________________________________ 
 
CNPJ (MF): _____________________________________________________________________ 
 
Endereço Completo: _____________________________________________________________ 
 
Município/UF: ________________________________ Contato: __________________________ 
 
Telefone Fixo: _________________________ Telefone Celular: ___________________________ 
 
E-mail Institucional: ______________________________________________________________ 
 
Nome do Contato: _______________________________________________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.iracemapolis.sp.gov.br nesta data, cópia do edital e 
anexos da licitação acima identificada. 
 
Local e Data: ________________, ___ de _________________ de 2022. 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e o interessado, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo por meio dos seguintes endereços eletrônicos 
compras@iracemapolis.sp.gov.br ou licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. 
 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura da responsabilidade da comunicação, por meio 
eletrônico, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no edital, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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Modalidade: Pregão, na forma Presencial. 
Processo Administrativo: n.º 115/2022 
Tipo: Menor preço 
Critério de Julgamento: Menor Preço Global por Lote. 
Data da realização: 08/11/2022 
Entrega de Envelopes: 08/11/2022 
Horário de início da sessão: 9:00 horas 
Local da Sessão: sala de licitações, localizada no Paço Municipal, a Rua Antônio Joaquim 
Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP. 
 
Prezados Senhores, 
 
O Município de Iracemápolis, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro 
e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 84/2022, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame licitatório, na modalidade de Pregão Presencial 
28/2022, pelo tipo menor preço global por lote, cujo objeto está definido abaixo, o qual observará 
os preceitos do direito público, as disposições da Lei Federal 10.520/2002, de 17/07/2002, Lei 
Federal 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações, e pelos Decretos Municipais 1313/03, de 
02/01/2003, 1324/03, de 10/02/2003 e 1403/03, de 30/10/2003; Lei Complementar 123/2006, de 
14/12/2006 e Lei Complementar 147/2014, de 07/08/2014, subordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) na cessão de softwares nativos de plataforma 
web para gestão pública, no modo de licenças de uso, sem limite de usuários. Inclui ainda serviços 
complementares necessários ao funcionamento do sistema, como migração de dados, 
implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, 
manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data center e todas 
as demais condições, conforme especificações constantes do “Anexo I - Termo de Referência”, que 
faz parte integrante e indissociável deste Edital, prorrogáveis até o limite da Lei. 
1.2.     A prestação de serviços não dispensa a pesquisa de preços, a qual deverá evidenciar os 
preços de mercado, praticados na data fixada para apresentação das propostas. 
1.3. Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Termo de Referência 
b) Anexo II - Minuta de Contrato 
c) Anexo III - Declaração de inexistência de fato impeditivo superveniente à habilitação 
d) Anexo IV - Declaração de não emprego de menor 
e) Anexo V - Termo de credenciamento 
f) Anexo VI - Formulário para apresentação da proposta financeira 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas referentes a presente licitação deverão onerar Funcional Programática nº 
02.01.00 02.01.01 04.122 7002 2001 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração superior 
Gestão das atividades do Gabinete Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 
02.00.00 02.02.02 04.122 7005 2084 3.3.90.40.00 01.110.0000  Administração Geral Gestão 
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da Secretaria dda Administração, Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 
02.00.00 02.02.04 04.122 7005 2092 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral Gestão 
da Secretaria da Administração Manutenção das atividades de gestão de frota Serviços de 
tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.04.01 04.121 7004 2078 3.3.90.40.00 
01.110.0000 Planejamento e Orçamento Manutenção dos sistemas de controle 
administrativos Manutenção do departamento de contabilidade Serviços de tecnologia da 
informação e comunicação; 02.00.00 02.04.01 04.122 7004 2076 3.3.90.40.00 01.110.0000 
Administração geral Manutenção dos sistemas de controle administrativos Manutenção do 
departamento de patrimonio Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 
02.04.01 04.129 7004 2075 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração de receitas Manutenção 
dos sistemas de controle administrativos Manutenção do departamento tributação Serviços 
de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.06.05 18.122 8002 2089 
3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral Saneamento Básico Manutenção da unidade 
de saneamento Manutenção da unidade de saneamento Serviços de tecnologia da 
informação e comunicação; 02.00.00 02.01.01 04.125 7002 2002 3.3.90.40.00 01.110.0000 
Normatização e Fiscalização Administração superior Atividades do controle interno Serviços 
de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.01.04 03.122 7002 2009 
3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral – Procuradoria Administração Superior 
Manutenção das atividades da procuradoria Serviços de tecnologia da informação e 
comunicação; 02.00.00 02.02.03 04.122 7005 2086 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração 
geral Gestão da Secretaria da Administração Manutenção das atividades de Recursos 
Humanos Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.02.06 04.126 
7005 2106 3.3.90.40.00 01.110.0000 Tecnologia da informatização Gestão da Secretaria da 
Administração Manutenção das atividades de tecnologia da informação Serviços de 
tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.02.06 04.126 7005 2106 3.3.90.40.00 
01.110.0000 Tecnologia da informatização Gestão da Secretaria da Administração 
Manutenção das atividades de tecnologia da informação Serviços de tecnologia da 
informação e comunicação; 02.00.00 02.02.01 04.122 7005 2083 3.3.90.40.00 01.110.0000 
Administração geral Gestão da Secretaria da Administração Manutenção das atividades do 
gabinete Serviços de tecnologia da informação e comunicação;, suplementada se necessário. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto desta licitação e que atendam às exigências de habilitação. 
3.2. Será admitida à participação de consórcios de até 2 (duas) empresas, observadas as seguintes 

disposições: 
3.2.1. Impedimento de participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou 

isoladamente; 
3.2.2. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 

contrato a ser firmado, acrescido de 6 (seis) meses, desde que tenha sido emitido o Termo 
de Aceitação Provisória dos serviços. Caso não tenha sido emitido o referido Termo, o 
consórcio persistirá até a emissão do mesmo; 

3.2.3. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, no qual constem, em cláusulas próprias: 

3.2.3.1. A composição do consórcio; 
3.2.3.2. Objeto do Consórcio; 
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3.2.3.3. Indicar a empresa líder e conferir-lhe amplos poderes para representar o consórcio ativa e 
passivamente, em todos os atos necessários durante o processo licitatório, podendo 
inclusive assumir obrigações, sem prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas. 

3.2.3.4. Compromissos e obrigações das empresas consorciadas, dentre os quais o de que cada um 
deles responderá, individual e solidariamente, por suas obrigações de ordem fiscal e 
administrativa, até a conclusão dos serviços que vierem a ser contratados com o consórcio; 

3.2.3.5. Compromisso expresso de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados 
em consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao eventual contrato; 

3.2.3.6. Compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada ou, sob 
qualquer forma, modificada até a conclusão dos serviços contratados, sem prévia e 
expressa anuência da Contratante. 

3.2.3.7. Compromisso e obrigação das empresas consorciadas, dentre os quais o de que cada uma 
delas responderá e será responsável por suas obrigações legais após o término do Contrato, 
conforme previsto em Lei, nos assuntos relacionados aos serviços desenvolvidos durante o 
Contrato que vier à ser firmado, os quais possam apresentar falhas e/ou erros e omissões, 
independentemente do recebimento definitivo dos serviços. 

3.2.3.8. Atendimento ao disposto nos incisos I a V e §§ 1.º e 2.º do artigo 33 da Lei 8.666/93. 
3.3. Não será permitida a participação: 
3.3.1. de empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
3.3.2. de empresas que se encontrem sob concurso de credores, dissolução e liquidação; 
3.3.3. daqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar (artigo 87, IV da 
Lei nº 8.666/93) com órgãos da Administração Pública, e tenham sido punidos com impedimento e 
suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02), 
com a Prefeitura Municipal de Iracemápolis1; e, 
3.3.4. de empresas que possuam entre seus sócios, servidor público da Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis. 
3.4. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 deverão firmar DECLARAÇÃO, 
preferencialmente, nos termos do modelo estabelecido neste edital, devendo apresentá-la fora do 
envelope nº 01 – proposta comercial, já na fase de credenciamento. 
3.4.1. A falta da declaração mencionada no subitem 3.3., ou sua imperfeição, não conduzirá ao 
afastamento da licitante, mas tão somente à inaplicabilidade dos benefícios da Lei Complementar 
nº 123/06. 
3.5. Da mesma forma, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, nos termos do Artigo 
9° da Lei Federal n° 8.666/1993:  
3.5.1. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
3.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado;  
3.5.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

                                                           
1SÚMULA Nº 51 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93) tem seus efeitos jurídicos 

estendidos a todos os órgãos da Administração Pública, ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar e contratar 

(artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão 

sancionador. 
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4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para o credenciamento, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
4.1.1 Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
4.1.2 Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos 
para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados no subitem 4.1.1, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga. A regra se aplica ao sócio não administrador. 
4.2. O representante legal ou procurador do licitante deverá identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto, e cópia simples para posterior conferência e 
autenticação no momento do credenciamento. 
4.3. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 
4.4. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários. 
4.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas 1(um) licitante credenciado. 
4.6. Para o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, o licitante também deverá apresentar, 
ainda na fase de credenciamento, e FORA dos envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação), 
DECLARAÇÃO DE PLENO  ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.  
4.7. O credenciamento e os documentos pertinentes dentre os indicados acima, deverão ser 
apresentados ao Pregoeiro, pelo portador, conforme item 5.1, ficando retido(s) e juntado(s) aos 
autos. 

 
5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA 
5.1. O prazo para entrega dos envelopes da presente LICITAÇÃO será até o dia 08/11/2022, às 
09H00MIN, no Setor de Licitações, situado à Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237, Centro. A Sessão 
Pública do Pregão Presencial ocorrerá no mesmo dia, às 09H, Sala de Licitações, sito no mesmo 
endereço. 
5.2. Os envelopes, de papel opaco, deverão ser entregues fechados e indevassáveis, sobre cujas 
bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante do licitante, para convalidar a não 
violação de sua abertura oficial. 
 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01- “DA PROPOSTA DE PREÇOS” 
Na parte externa do envelope 01 deverá conter: 

Município de Iracemápolis; 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP; 
Envelope 01 (um) – Proposta Financeira; 
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Pregão Presencial 28/2022; 
Dados da Empresa Licitante: 
Razão Social: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
CNPJ: 

6.1. O Anexo VI (proposta) deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, 
impresso ou preenchido à mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações 
alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 
6.2. A proposta deverá conter: 
a)- A denominação, número do CNPJ (MF), endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante, 
assinatura do responsável e data; 
b)- O preço global e total dos serviços, expresso em moeda corrente nacional, apurados à data 
estabelecida para apresentação das propostas, sem a inclusão de quaisquer encargos financeiros 
ou previsão inflacionária, com todos os impostos, taxas e demais encargos já inclusos. 
c)- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
d)- Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações 
de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
7. O CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “DOCUMENTOS PARA       HABILITAÇÃO” 
Na parte externa do envelope 02 deverá conter: 
 
 

Município de Iracemápolis; 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP; 
Envelope 02 (dois) – Documentos de Habilitação; 
Pregão Presencial 28/2022; 
Dados da Empresa Licitante: 
Razão Social: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
CNPJ: 

7.1. Os documentos deverão ser numerados e acomodados em um só volume, não devendo conter 
folhas soltas, apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 
ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de 
apoio, publicação no órgão oficial, ou extraídos via Internet, e estar em validade na data limite de 
apresentação dos envelopes. 
7.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
7.3. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, este  Município 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 
7.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos itens  7.9.1 a 7.9.6. 
7.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação do 
licitante; 
7.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão diligenciar efetuando consulta direta na 
internet, nos sites dos órgãos expedidores, para verificar a veracidade dos documentos obtidos por 
este meio eletrônico. 
7.7. O Envelope "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 
respeito a: 
 
7.9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de 
identidade em se tratando de pessoa física não empresária);  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, tratando-se de sociedade empresária;  
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 
empresária;  
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento, expedidos pelo órgão competente quando a atividade assim o 
exigir. 
 
7.9.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos (ou Positiva com Efeitos de Negativa), relativos a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela 
Fazenda Estadual ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários 
expedida pela Procuradoria Geral do Estado respectivo, ou declaração de isenção ou de não 
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;  
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de tributos mobiliários expedida no local do 
domicílio ou da sede da licitante; relativo ao objeto da licitação. 
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
g) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 
1.470/2011. 

 
7.9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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a) Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando satisfatoriamente a prestação de serviços 
com as características semelhantes ao da presente licitação; 
 
7.9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 03(três) meses da data de apresentação da 
proposta, observadas as seguintes previsões: 
a.1.) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada à sua elaboração, 
deverá: 
a.1.1.) apresentar cópia legível das páginas do livro diário, no qual tenham sido transcritos o 
Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício; 
a.1.2.) apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC)2, 
com os respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta 
Comercial; 
a.2.) A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva prova e 
a certidão de arquivamento na Junta Comercial; 
a.3.) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração dos 
seguintes indicadores contábeis: 
 
a.3.1.) Índice de Liquidez Geral (ILG): 
 
   ILG = AC + RLP / PC + ELP   
 
a.3.2.) Índice de Liquidez Corrente (ILC): 
 
   ILC = AC / PC  
 
a.3.3.) Índice de Endividamento (IE): 
 
   IE = PC + ELP / AT  
 
a.3.3.4.) Legenda:   
 

                                                           
2 Lei 6.404/76 - Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos 
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 
competência.  
...  

§ 4º As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados.  
 
Lei 10.406/02 – Código Civil - Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento 
respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.  
...  
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em 
Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.  
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AC: ativo circulante; 
RLP: realizável em longo prazo; 
PC: passivo circulante; 
ELP: exigível em longo prazo; e 
AT: ativo total. 
 
a.3.3.5.). Os resultados das operações deverão ser igual ou superior a 1,0 (um) para as alíneas 
“a”(ILG - Índice de Liquidez Geral) e “b”(ILC - Índice de Liquidez Corrente), e igual ou inferior a 
0,50 para “c”(IE - Índice de Endividamento). 
 
a.4.) As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações contábeis completas e as demais 
empresas não optantes pelo sistema de apuração do lucro real, deverão apresentar: 
 
a.4.1.) Fotocópia autenticada do Livro Caixa, conforme disposições legais; 
 
a.4.2.) Cópia da Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica. 
 
b.) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;  
b.1.1.) Nos casos de recuperação judicial e extrajudicial deverá apresentar Certidão Negativa de 
recuperação ou positiva acompanhada de documentos comprobatórios da concessão da 
recuperação e do cumprimento do plano delineado pelo Poder Judiciário. 
 
7.9.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel timbrado, 
atestando que:  
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que 
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;  
b) A empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 
estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;  
c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da 
assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial 
ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do 
processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador 
de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;  
d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 
assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do 
plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;  
e) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos 
impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra;  
 
7.9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura 
aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas;  
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b) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
b.1.) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de 
ambos os estabelecimentos. 
 
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.9. Os envelopes das propostas das empresas que apresentaram a “declaração de 
atendimento aos requisitos de habilitação” serão abertos a seguir, no  mesmo local. 
8.10. As propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos Credenciados  presentes. 
8.11. A análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
8.12. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções nos casos de eventuais erros 
encontrados. 
8.4.1 O valor estabelecido na proposta será ajustado de acordo com o valor corrigido pelo 
Pregoeiro. 
8.4.2 O licitante que não aceitar as correções efetuadas terá sua proposta desclassificada. 
8.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
8.5.1 Estiverem preenchidas em papel de fac-símile. 
8.5.2 Não atenderem às exigências legais e as deste Edital, no todo ou em parte. 
8.5.3 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como proposta 
alternativa. 
8.5.4 Consignarem prazo de validade da proposta inferior a 60 (sessenta dias). 
8.14. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com a observância 
dos seguintes critérios: 
8.6.1 A proposta de menor valor e demais com preços até 10% (dez) por cento superiores 
àquela. 
8.6.2 Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
8.6.3 Para efeito de seleção será considerado MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.6.4 O Pregoeiro comunicará aos presentes, na sessão pública da licitação, na primeira 
oportunidade, quais são as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais participantes que poderão se valer dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
9. DOS LANCES VERBAIS 
9.9. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro a divulgará em alta voz, e convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a 
partir da proposta classificada de menor lance de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes; 
9.10. A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará 
na exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o valor da proposta 
escrita para efeito de classificação final; 
9.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
9.12. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas, inclusive aquelas 
que não participaram da etapa de lances verbais. 
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9.13. A recusa em ofertar lances verbais importará tão somente na ordem de classificação da 
proposta escrita. 
9.14. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
10.1. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais, nos termos dos art. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 147, de 
2014; 

10.2. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas MEs, 
EPPs e MEIs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada. 
10.3. Para efeito do disposto no subitem 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
10.3.1  A ME, EPP ou MEI melhor classificada, será convocada para apresentar nova proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será o objeto adjudicado 
em seu favor. 
10.3.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e MEIs que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.2         deste Edital, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, respeitados os 
valores de lance mínimo definidos no início da etapa de lances. 
10.3.3 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
(a) Pregoeiro(a) examinará as ordem das ofertas subsequentes sorteadas, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital. 
 
11. DO VENCEDOR 
11.1. Sendo aceitável a oferta será verificada o atendimento às condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar 
seus dados no ato, mediante documentação apresentada na própria sessão. 
11.2. Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas e o 
pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta agora  primeira classificada, se for o caso. 
11.3. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, considerando-se o critério de menor 
lance, o processo será remetido à autoridade superior para deliberação quanto à reabertura do 
certame ou aplicação da norma contida no § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 
11.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 10.2 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Ocorrendo 
empate entre duas ou mais propostas fora destes termos, será obedecido o disposto no § 2º do art. 
45 da Lei 8.666/93. 
 
 
12. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que venha a apontar, 
fora do prazo legal definido na Lei Federal nº 8.666/93, as falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de impugnação. 
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12.2. Serão aceitas as impugnações e pedidos de esclarecimentos previstos nas Leis Federais nº 
8.666/93 e 10.520/02, as quais deverão ser protocolizadas junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no horário das 09H00 às 
15H00,  dirigido ao Pregoeiro ou por e-mail: compras@iracemapolis.sp.gov.br e 
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br . 
12.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento 
das propostas, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
12.3.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital perante a Administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das 
propostas. 
12.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
13. RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
de razões, ficando os demais licitantes intimados para apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame à  Licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo para a homologação. 
13.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente. 
13.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados o processo será 
encaminhado à autoridade superior para homologação do procedimento. 
13.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
13.6. Somente serão aceitos os recursos previstos nas Leis Federais nº 8.666/93 e       10.520/02, 
os quais deverão ser protocolizadas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados, no horário das 09H00 às 15H00,  dirigido ao Pregoeiro 
ou por e-mail: compras@iracemapolis.sp.gov.br e licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br . 
13.7. A adjudicação será feita por MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
14.1. Além dos encargos definidos no Edital, constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

a) A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica (preventiva e corretiva) dentro 
dos prazos de atendimento descritos neste Termo de Referência. 

b) Entregar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos fixados no Anexo I e 
Termo de Referência, do Edital; 
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c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

d) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação; 

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

f) No preço global deverá estar incluso todos os custos diretos e indiretos, inclusive com 

transporte, encargos da legislação social, trabalhista, tributária e previdenciária, bem como 

a responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros. 

14.2. Todos os tributos incidentes sobre o produto, objeto deste contrato, legalmente atribuíveis à 
CONTRATADA serão por ela pagos e seus respectivos comprovantes apresentados à 
CONTRATANTE, sempre que exigidos. 

14.3. A Contratada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações posteriores, obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do contrato. 

14.4. A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período 
normal de expediente à disposição, para representá-la junto à contratante, o qual terá amplos 
poderes para responder pelos serviços a serem contratados, sendo responsável pela coordenação, 
administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto à Contratante.  
14.5. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou o 
representante legal, poderá reivindicar, decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da 
Contratada e/ou Contratante. 
14.5. A Contratada obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 
comunicar imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

 
15. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 
15.1. A contratação, objeto deste Pregão, será efetivada mediante termo de contrato, 
conforme minuta anexa, que fica fazendo parte integrante deste instrumento. 
15.2. Prazo para assinatura do Contrato: Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias, após a 
convocação do interessado, para a assinatura do Contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pela Administração. 
15.3. O interessado decairá do direito à contratação se descumprir o prazo estabelecido, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 8.666/93. 
15.4. Firmado o Contrato, o mesmo terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 
15.5. Do reajuste- O valor do Contrato poderá ser reajustado com base no IPCA, após um ano 
da data da apresentação da proposta, nos termos da Legislação vigente. 
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15.6. Da rescisão do Contrato - Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto 
nos artigos 58, II, e 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
15.7. Eventualmente o Município poderá realizar a rescisão contratual desde que notificado a 
empresa vencedora do certame através de justificativa pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 
15.8. A contratação, objeto deste Pregão, será efetivada mediante termo de contrato, 
conforme minuta anexa, que fica fazendo   parte   integrante deste instrumento. 
 
16. DA EXECUÇÃO 
16.1. No recebimento e aceitação dos serviços serão observadas, no que couberem, as 
disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93. 
 
17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
17.1. A licitante vencedora deverá fechar a medição mensal dos serviços até o último dia do 
mês, e emitir a nota fiscal no (1º) primeiro dia útil do mês subsequente. 
17.2. Pelos serviços, a Prefeitura Municipal efetuará o pagamento 30 (trinta) dias da  entrega 
da nota fiscal, aceita pelo preposto do Município, por crédito em conta  corrente, em nome do 
licitante, mediante a apresentação do(s) original(is) da(s) nota(s) fiscal(is) e acompanhado de 
comprovação do recolhimento de encargos e tributos objeto da presente licitação, tais como INSS, 
FGTS e/ou ISSQN, dentre outros. 
17.3. Os pagamentos previstos no subitem 18.2 do presente somente serão liberados desde 
que os serviços sejam prestados na forma prevista neste instrumento, bem como tenham atendido 
às normas e especificações técnicas aplicáveis. 
17.4. Em sendo constatadas falhas ou irregularidades nos serviços, os pagamentos serão 
sustados até o cumprimento da obrigação assumida, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Pregão. 
17.5. Em caso de atraso nos pagamentos, estes serão atualizados financeiramente “pro rata 
dies”, pelo índice IPC-FIPE, de acordo com a legislação pertinente, em vigor na data do efetivo 
pagamento. 
17.6. Não será iniciada a contagem de prazo do pagamento caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 
17.7. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada ao licitante vencedor carta de correção, quando  couber, a pertinente 
regularização, que deverá ser encaminhada à Diretoria de Planejamento no prazo de 2 (dois) dias 
úteis. Caso o licitante vencedor não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação. 
17.8. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal fica interrompido o prazo 
para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa 
documentação; 
17.9. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, até o ato da 
atestação, os produtos adquiridos não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e 
aceitas; 
17.10. A Prefeitura Municipal poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora. 
17.11. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto qualquer obrigação 
estiver pendente de liquidação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
17.12. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o 
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administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, 
de que está cumprindo o plano de recuperação judicial; 
17.12.1. No caso de CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 
demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
17.13. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 17.12 e 17.12.1 
assegura ao Município o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
18. DOS REAJUSTES 
Os preços propostos deverão ser fixos em REAL, e não poderão sofrer qualquer tipo de reajuste ou 
majoração. O valor do Contrato poderá ser reajustado com base no IPCA, após um ano da data da 
apresentação da proposta, nos termos da Legislação vigente. 
 
19. DAS SANÇÕES 
19.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes, bem como as abaixo especificadas: 

a. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste, no caso da licitante vencedora 
recusar-se a assinar o Instrumento Contratual dentro do prazo estabelecido. 

b. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance ofertado, no caso de sua desistência; 

c. multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de 
atraso na entrega do objeto desta licitação, até o limite de 5% (cinco por cento), a qual deverá 
ser descontada da primeira fatura a que tiver direito e assim, sucessivamente, até o seu pagamento 
integral. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, a PMSBO, 
poderá rescindir o Contrato e cumulativamente, aplicar a sanção prevista neste mesmo item, letras 
“f”, “g” e “h”; 

d. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual do bem, objeto desta licitação, que 
estiver em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 

e. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por outros motivos que 
possam ensejar a inexecução parcial do contrato, além das hipóteses expressamente estabelecidas. 
Sua reincidência poderá acarretar a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas nas alíneas ‘f’, ‘g’ e ‘h’, deste subitem; 

f. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de rescisão, por culpa 
ou requerimento da Contratada, sem motivo justificado ou amparo legal; 

g. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura de Iracemápolis, nos termos do art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93; 

h. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 
19.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 
19.3. Além dos motivos constantes nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado 
à Prefeitura de Iracemápolis o direito de rescindir o Contrato, total ou parcialmente, 
independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) Falência ou dissolução da sociedade; 
b) Transferência, no todo ou em parte, do Contrato, sem prévia e expressa autorização da 
Prefeitura de Iracemápolis. 
19.4. A abstenção por parte da Prefeitura de Iracemápolis, do uso de quaisquer das faculdades 
lhe concedidas no Contrato e neste Edital, não importará em renúncia ao seu exercício. 
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Esta Licitação deverá ser anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou 
julgamento e poderá ser revogada, se houver interesse público, devidamente justificado. 
20.2. A participação na licitação implica ao Licitante, desde a apresentação da proposta, na 
aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, bem como a sujeição às condições nele 
previstas, nos termos da Lei, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital e nas Leis 
Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02. 
20.3. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentação ou informação que deveria constar ou ter sido providenciada no ato da 
sessão pública, pelas licitantes, salvo nos casos da Lei 123/06 ou em casos de  diligência, onde 
poderão ser acrescentados documentos para a comprovação dos já existentes. 
20.4. O protocolo intempestivo dos envelopes acarretará o não acolhimento pelo Pregoeiro, 
sendo que os envelopes deverão ser retirados, dentro de 05 (cinco) dias úteis, mediante recibo. 
20.5. Decorrido esse prazo, se não retirados, os envelopes serão inutilizados. 
20.6. Além das disposições expressas neste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação vigente. 
20.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira, como competente para julgar as questões 
oriundas desta licitação ou de sua execução. 
20.8. O Edital poderá ser consultado ou adquirido, na íntegra, no Setor de Licitações, ou no site 
www.iracemapolis.sp.gov.br. 
 
21. DO LOCAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
21.1. As empresas licitantes poderão obter informações, bem como outros esclarecimentos 
sobre esta licitação, no horário das 09H00 às 11H00 e das 13H00 às 15H00, de segunda a sexta–
feira, na sede da Prefeitura Municipal ou através do fone (19) 3456-9200. 
21.2. Demais esclarecimentos inerentes ao Edital deverão ser encaminhados a Coordenadoria 
de Compras Públicas via email em: compras@iracemapolis.sp.gov.br ou 
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br , no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à 
abertura do certame. 

Iracemápolis, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

Nelita Cristina Michel Franceschini 
Prefeita Municipal 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.DO OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) na cessão de softwares nativos de 
plataforma web para gestão pública, no modo de licenças de uso, sem limite de usuários. Inclui 
ainda serviços complementares necessários ao funcionamento do sistema, como migração de 
dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, 
manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data center e todas 
as demais condições, conforme especificações constantes do “Anexo I - Termo de Referência”, que 
faz parte integrante e indissociável deste Edital. 

 

1.1 Áreas a serem atendidas (em lotes):  

 

LOTE UM 

SOLUÇÃO DE SISTEMAS MULTIENTIDADES  

DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

I - LICENCIAMENTO MENSAL - ENTIDADE PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

I-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

I-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

I-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

I-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

I-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

I-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira  

6 Meses 
 

I-2.2 Controle interno 6 Meses  

I-2.3 Recursos Humanos 6 Meses  

I-2.4 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

I-2.5 Patrimônio 6 Meses  

I-2.6 Almoxarifado 6 Meses  
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I-2.7 Controle de frota  6 Meses  

I-2.8 Portal da transparência 6 Meses  

I-2.9 Processos administrativos 6 Meses  

I-2.10 Arrecadação e Dívida Ativa 6 Meses  

I-2.11 Nota fiscal eletrônica de serviços 6 Meses  

I-2.12 Integração com Tribunal de Justiça 6 Meses  

I-2.13 Cemitério 6 Meses  

SUBTOTAL I   

II - LICENCIAMENTO MENSAL - ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE 
IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

II-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

II-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

II-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

II-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

II-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

II-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

II-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

II-2.3 Patrimônio 6 Meses  

II-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL II  

III - LICENCIAMENTO MENSAL - ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

III-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

III-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

III-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  
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III-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

III-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

III-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

III-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

III-2.3 Patrimônio 6 Meses  

III-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL III  

IV - LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS DE PROGRAMAS ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

IV-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

IV-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

IV-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

IV-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

IV-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

IV-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

IV-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

IV-2.3 Patrimônio 6 Meses  

IV-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL IV  

V - LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS DE PROGRAMAS ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

V-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

V-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

V-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  
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V-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

V-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

V-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

V-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

V-2.3 Patrimônio 6 Meses  

V-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL V  

VI - LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS DE PROGRAMAS ENTIDADE FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

VI-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

VI-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

VI-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

VI-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

VI-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

VI-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

VI-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

VI-2.3 Patrimônio 6 Meses  

VI-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL V  

VII - DATA CENTER DO SISTEMA 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

VII-1 
Gestão e provimento de datacenter (gestão, 
disponibilidade, hospedagem, processamento, 
segurança e bkp) 

12 Meses 
 

SUBTOTAL VII  
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VALOR TOTAL DO LOTE UM  

(SUBTOTAL I + SUBTOTAL II + SUBTOTAL III + SUBTOTAL II + 
SUBTOTAL V+ SUBTOTAL VI + SUBTOTAL VII) 

 

 

 

 LOTE DOIS  

SISTEMA INTEGRADO GESTÃO DE ÀGUA  

 

 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

1.3 Serviços de Migração de informações 2 Meses  

1.4 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

2.1 Sistema de Saneamento 8 Meses  

2.2 Sistema de Balcão de Atendimento Saneamento 8 Meses  

2.3 

Sistema de Coleta de Dados, Impressão e Entrega 
Simultânea de Conta de Água e Notificações, 
Controle de Distribuição de Água por Caminhão 
Pipa 

8 

Meses 

 

2.4 Sistema de Gerenciamento de Serviços Saneamento 8 Meses  

2.5 Agência virtual de serviços saneamento 8 Meses  

3 DATA CENTER DO SISTEMA  

3.1 
Gestão e provimento de datacenter (gestão, 
disponibilidade, hospedagem, processamento, 
segurança e bkp) 

12 Meses 
 

 VALOR TOTAL DO LOTE DOIS    
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1.2 Não é obrigatório que os programas ofertados sejam organizados na mesma ordem e 
conjunto, ou nome do módulo, porém, é obrigatório que atenda as especificações, tarefas e rotinas 
citadas na parte descritiva deste termo de referência. 
 

2 JUSTIFICATIVA 
A adoção de sistemas informatizados WEB de gestão é uma necessidade e vem sendo adotada 

sob plataformas on line nos mais diversos segmentos do poder público, seja no legislativo, no 

executivo ou no judiciário e em todas as esferas de governo, como forma de automação, 

melhoria de processos, redução de tempo e otimização de recursos materiais e humanos. É uma 

ferramenta imprescindível para o alcance da efetividade social das ações governamentais. 

A integração e o compartilhamento de informações em tempo real, que serão realizados pela 

integração dos programas, irão proporcionar além de melhorias na produtividade dos 

servidores/empregados no atendimento e acompanhamento dos serviços disponibilizados, mais 

economia de recursos, facilidade para a tomada de decisões acertadas, e informações gerenciais 

que apoiarão o cumprimento das metas e obrigações legais.  

Definiu-se como premissa e estratégia para este projeto a condição de implantação de sistemas 

de gestão modular e integrada, em ambiente WEB, solução está tecnologicamente mais atual no 

mercado, de acordo com as necessidades de cada área de aplicação e que possa ser acessado em 

dispositivos móveis, como tablets, smartphones, notebooks devidamente conectados à Internet 

(rede, 4G ou Wi-Fi).  

Além disso, a implementação de sistemas WEB, com provimento de datacenter, possibilitará a 

desoneração do orçamento com os constantes investimentos em hardware e infraestrutura 

necessários, imprescindíveis e dispendiosos requeridos pelos sistemas locais tradicionais.   

Quanto a tecnologia escolhida, tem-se que diversos são os fornecedores desse tipo de sistemas, 

não havendo qualquer prejuízo a competitividade. Prejuízo sim, seria ter que dispender esforços 

e recursos públicos para manter estagnadas as tecnologias e processos e não aceitar os avanços 

com plataforma em nuvem reconhecidos amplamente. 

Nesse panorama, diversas outras entidades púbicas vêm se alinhado com a adoção de sistemas 

de última geração, pautados na democratização do acesso por dispositivos móveis (tablets, 

celulares, notebooks), alta disponibilidade (24h, 7 dias por semana), na facilidade de manutenção 

e uso (remota, de qualquer lugar com acesso à internet e qualquer aparelho com Android, Linux, 

Windows ou Mac/Ios), na redução de custos (sem necessidade de investimentos locais com CPD)  

e na segurança da informação (garantida por robôs de backup e redundância). Atendendo esses 

quesitos básicos, atualmente vem despontando como solução mais moderna, a tecnologia de 

computação em nuvem. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AS LICENÇAS DE USO DOS 
SOFTWARES 

3.1 Diagnóstico, Configuração, migração de informações  
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3.1.1. Para viabilizar o funcionamento de seu sistema, a contratada deverá realizar a implantação, 
compreendendo o diagnóstico, configuração, habilitação do sistema para uso, conversão / 
migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em uso, 
cuja responsabilidade será da empresa contratada, com disponibilização dos mesmos pelo 
CONTRATANTE para uso, cuja migração, configuração e parametrização será realizada.  

3.1.2. A migração compreenderá a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para 
permitir a utilização plena de cada um dos softwares e aplicativos; 

3.1.3. O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que for necessário à 
implantação efetiva do Sistema é de responsabilidade da CONTRATANTE, com o suporte da empresa 
provedora do Sistema; 

3.1.4. Considera-se necessária a migração efetiva dos seguintes dados: 

a) Informações pertinentes ao exercício corrente áreas contábil, orçamentária e financeira; 

b) Informações pertinentes acerca de licitações e contratos não extintos; 

c) Informações necessárias da área de arrecadação e dívida ativa, no que tange a 
administração do executivo fiscal municipal; 

d) Informações históricas acerca da área de recursos humanos; 

3.1.4.1 Dados dos exercícios anteriores, contratos já encerrados e outras informações cuja 
necessidade seja só a consulta, poderão permanecer no sistema anterior, para evitar conflitos e 
inconsistências em relatórios e prestação de contas, cuja responsabilidade recai sobre os 
fornecedores anteriores. 

3.1.5. A migração de informações da CONTRATANTE, até a data de execução desta fase são de 
responsabilidade da empresa fornecedora dos softwares, cabendo a contratante a 
disponibilização dos backups em formato legível das atuais bases de dados, e a posterior 
conferência dos dados. 

3.1.6. A Contratante não dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fornecimento as 
empresas vencedoras da licitação, devendo as mesmas migrar / converter a partir de cópia de 
banco de dados a ser fornecida. 

3.1.7. As atividades de saneamento/correção dos dados são de responsabilidade da CONTRATANTE 
com a orientação da equipe de migração de dados das CONTRATADA. Inconsistências e erros na 
migração são situações previstas em qualquer migração de dados e que serão resolvidas de comum 
acordo entre as partes, mediante termos e cronogramas de trabalho em conjunto. 

3.1.8. A CONTRATANTE poderá optar por não migrar determinados dados ou mesmo de uma base 
de dados completa, caso seja de seu interesse. 

3.1.9. Durante o prazo de implantação, para cada um dos sistemas licitados, quando couber, 
deverão ser cumpridas as atividades de configuração de programas; 

3.1.10. Considera-se como necessários na fase de implantação de sistemas a realização de:  

a) adequação de relatórios, telas, layouts com os logotipos padrões do contratante;  

b) configuração inicial de tabelas e cadastros;  

c) estruturação de acesso e habilitações dos usuários;  
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d) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo 
CONTRATANTE; 

e) ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.  

3.1.11. A configuração visa à carga de todos os parâmetros inerentes aos processos em uso pela 
CONTRATANTE e que atendam a legislação Estadual e Federal, ficando facultado às proponentes 
interessadas realizar visitas técnicas ou pedidos de esclarecimentos anteriores a data de abertura 
do certame, visando a formatação de sua proposta; 

3.1.12. A CONTRATANTE disponibilizará técnicos do Departamento de Informática e de áreas afins 
para dirimir dúvidas. Para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e decidir as questões 
técnicas submetidas pela empresa contratada, registrando em relatório as deficiências 
verificadas, encaminhando notificações à empresa contratada para imediata correção das 
irregularidades; 

3.1.13. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos 
trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou 
atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as 
partes 

3.1.14. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e 
informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a 
ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo 
contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato. 

3.1.15. A Contratante deverá documentar todos os pedidos de intervenção no sistema e 
parâmetros de configuração, bem como fica obrigada a conferir todas as intervenções feitas no 
sistema pela Contratada antes de liberação para o uso. 

3.1.16. O prazo para implantação do sistema é de 180 dias úteis para o LOTE UM e de 120 dias para 
o LOTE DOIS a contar do recebimento da ordem de serviço. 

3.1.17. O termo de recebimento/aceite definitivo será emitido em até 30 (trinta) dias corridos após a 

disponibilização do sistema para uso, nos termos do art. 73, §3º da Lei Federal nº 8.666/93.  

3.2 CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS  

3.2.1 Visando dar condições para que os servidores públicos operem os novos programas/módulos 
instalados, a contratada deverá realizar a capacitação inicial, durante a fase de implantação, para 
dar condições aos usuários internos de operar o sistema. Nesse caso, a empresa vencedora deverá 
apresentar no início das atividades o Plano de Treinamento destinado à capacitação dos usuários e 
técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos novos 
módulos de programas, abrangendo os níveis funcional e gerencial, o qual deverá conter os 
seguintes requisitos mínimos:  

a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento;  

b) Público alvo;  

c) Conteúdo programático;  

d) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, etc.;  

e) Carga horária de cada módulo do treinamento;  

f) Processo de avaliação de aprendizado;  
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g) Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, slides, fotos, 
etc.); 

3.2.2. O treinamento para o nível técnico compreendendo: capacitação para suporte aos usuários, 
aspectos relacionados a configurações, monitoração de uso e permissões de acesso, permitindo 
que a equipe técnica possa propiciar o primeiro atendimento aos usuários, ou providenciar a 
abertura de chamado para suporte pela proponente.  

3.2.3. As turmas devem ser dimensionadas por área de aplicação e com número de participantes 
compatível eficaz ao aproveitamento e assimilação de conhecimento dos participantes/treinandos; 

3.2.4. Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos servidores que tiverem comparecido a 
mais de 85% (oitenta e cinco por cento) das atividades de cada curso.  

3.2.5. Os equipamentos e as dependências necessários ao desenvolvimento das atividades de 
capacitação serão fornecidos pela CONTRATANTE, havendo disponibilidade de uma impressora, na 
sala de treinamento, para testes e acesso à internet.  

3.2.6. A capacitação deverá ser realizada dentro do período de implantação, em carga horária e 
com métodos suficientes a capacitação para normal uso do ferramental tecnológico a ser fornecido. 

3.2.7. O treinamento de novos usuários, na sede da entidade ou via web, para a operação ou 
utilização dos sistemas em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças 
de cargos, etc., não será considerado como Treinamento de Implantação e deverá ser faturado a 
parte. Quando solicitado a CONTRATADA formalizará orçamento para prévia aprovação por parte 
da CONTRATANTE. 

3.2.8. O treinamento na operacionalização dos sistemas, quando contratado, poderá ser realizado 
nas dependências da CONTRATANTE, na sede CONTRATADA ou, ainda, via internet. 

3.2.9. O treinamento via web será considerado prestado independentemente da ocorrência de 
problemas com o provedor de internet, com o fornecimento de energia ou com qualquer outro 
fator correlato de responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser novamente faturado quando 
refeito sem culpa da contratada. 

3.2.10. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados 
mediante o pagamento da respectiva hora técnica.  

3.3 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO  

3.3.1. Durante todo o período contratual deverá ser garantido atendimento para suporte técnico, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, de segundas às sextas feiras, 
através de técnicos habilitados com o objetivo de:  

a) esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;  

b) auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de 
operação, queda de energia ou falha de equipamentos;  

c) orientar os servidores na operação ou utilização dos sistemas em função de 
substituição de pessoal, tendo em vista demissões, licenças, mudanças de cargos, etc.  

d) auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas 
relacionadas à utilização dos sistemas.  
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3.3.2. O atendimento técnico poderá ser realizado por telefone, Skype, CHAT, VOIP, e-mail, 
internet, pelo próprio sistema, através de serviços de suporte remoto ou local, neste último caso, 
nas dependências da CONTRATANTE.  

3.3.3. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por atendente apto a prover o 
devido suporte ao sistema, ou redirecionar o atendimento a quem o solucione.  

3.3.4. Poderá a contratante chamar a central de atendimento da provedora via linha telefônica, 
hipótese em que os custos com as ligações serão suportados pela CONTRATANTE; 

3.4. DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO DATA CENTER  

3.4.1. Por se tratar de sistema de propriedade intelectual da CONTRATADA, nos termos da Lei 
Federal nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1999, esta deverá disponibilizar o data center para alocação 
dos sistemas objeto desta licitação, com capacidade de processamento, como: links, servidores, 
nobreaks, fontes alternativas de energia (grupo gerador), softwares de virtualização, segurança, 
sistema de climatização; compatíveis com as necessidades do sistema ofertado e o volume de 
operações da CONTRATANTE; 

3.4.2. A estrutura de data center poderá ser própria ou terceirizada, desde já ficando 
expressamente autorizada a terceirização desse item do objeto em caso de contratação; 

3.4.3. A CONTRATADA fica responsável por manter os sistemas básicos (Sistema Operacional, 
Servidor de Aplicação, Servidor de Banco de Dados, etc.) em constante atualização, especialmente 
quando falhas de segurança forem reportadas pelos fabricantes (quando licenciados) ou 
comunidade (quando software livre); 

3.5. DOS PAGAMENTOS E PRAZOS 

3.5.1. O pagamento será realizado de forma mensal e sucessiva, mediante apresentação da nota 
fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da empresa contratada com vencimento aos 30 dias 
a contar da emissão da nota: 

3.5.1.1. Os serviços ofertados por hora técnica (sob demanda) serão pagos de acordo com o 
número de horas técnicas utilizadas no mês anterior ao mês do pagamento, em conjunto com as 
parcelas mensais.  

3.5.2. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogados, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 
57, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo. 

3.5.3. Em havendo continuidade contratual, ou prorrogação de vigência fica estipulado que o 
valor global será automaticamente reajustado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), 
independentemente de termo aditivo contratual, apurado a cada período de doze meses contados 
a partir da data limite para apresentação das Propostas de Preços/Orçamentos conforme § 1º, Art. 
3º, da lei nº 10.192/2001. Podendo ser executado por simples Apostila de acordo com o art. 65, 
§8º, da Lei 8.666/93. 

3.5.4. Em caso de inadimplemento da Administração por prazo superior a 90 (noventa) dias, a 
execução dos serviços do presente contrato poderá ser suspensa, nos termos do artigo 78, inciso 
XV da Lei 8.666/93.  

3.6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.6.1. São obrigações da CONTRATADA: 
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a) arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, 
despesas referentes à transporte aéreo, traslados, hospedagens, alimentação e 
pagamento de diárias, dentre outros afins, no atendimento a execução dos 
serviços descritos neste termo, durante toda a vigência contratual;   
b) executar a configuração, migração de informações e demais atividades 
necessárias à implantação dos módulos do sistema contratado, autorizados 
formalmente pela CONTRATANTE, através de ordem de início de serviço, no prazo 
máximo declarado no contrato;   
c) efetuar a manutenção legal do sistema para adaptação às alterações 
legais (legislação federal e estadual) inerentes às suas funcionalidades, durante 
toda a vigência do contrato, devendo executar as atualizações que se fizerem 
necessárias para o seu perfeito funcionamento e enquadramento as mudanças 
nas legislações; 
d) efetuar a manutenção corretiva do sistema, corrigindo eventuais falhas, 
independentemente de serem observadas ou não pelos usuários;  
e) prestar o serviço de suporte técnico conforme disposições do termo de 
referência e contrato; 
f) avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações 
de alteração específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e 
repassar orçamento acompanhado de cronograma para execução dos serviços; 
g) executar as customizações do sistema, conforme viabilidade técnica e 
solicitações da CONTRATANTE, mediante orçamento prévio aprovado e acordo de 
serviços;  
h) após a rescisão do contrato, fornecer backup do banco de dados; 
i) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificações exigidas na licitação que deu origem a contratação;   
j) não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente 
contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 
k) manter o(s) servidor(es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de 
acompanhar os trabalhos, a par do andamento dos serviços, prestando-lhe(s) as 
informações necessárias; 
l) desenvolver todas as atividades constantes no edital e seus anexos, bem 
como seguir as especificações funcionais do mesmo; 
m) tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da 
Contratante, guardando total sigilo perante terceiros, nos termos da Lei 
13.709/2018 (Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais – LGPD); 
n) comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de 
qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis; 
o) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados a 
contratante ou terceiros em função do desempenho de suas atividades, se 
apurada culpa ou responsabilidade civil, nos termos da legislação, observado o 
direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 

3.7. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

3.7.1. LOTE 1 

A tabela abaixo sintetiza o cronograma de execução contratual 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL LOTE 1 

SERVIÇO meses 

1º ao 5º 6º 7º ao 12º 

Data Center XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

Conversão de dados pré-existentes XXXXXXXXXX   

Treinamento de Servidores  XXXX  

Manutenção e Suporte Técnico   XXXXXXXXX 

 

3.7.2. LOTE 2 

A tabela abaixo sintetiza o cronograma de execução contratual 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL LOTE 2 

SERVIÇO meses 

1º ao 3º 4º 5º ao 12º 

Data Center XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

Conversão de dados pré-existentes XXXXXXXXXX   

Treinamento de Servidores  XXXX  

Manutenção e Suporte Técnico   XXXXXXXXX 

 

3.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA DAS PROPONENTES PARA RESGUARDO DO 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

3.8.1. Para a mínima segurança da contratação, nos termos da legislação vigente, deverá ser 
solicitada aptidão e experiência mínima e anterior através da seguinte documentação: 

a) Apresentação de no mínimo 1 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
expedido por entidade pública ou privada, comprovando que a proponente implantou e/ou 
que mantém em funcionamento sistema, similar e compatível com o objeto desta licitação. 
 

3.8.2. Todos os documentos deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de 
inscrição no CNPJ. Se a licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ 
da matriz, se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles 
que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.  

3.8.3. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de 
preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente vai 
fornecer o material/serviço objeto da presente licitação 

3.9. DA PROVA DE CONCEITO  

3.9.1. Definido um vencedor da disputa de lances e este sendo habilitado (PARA CADA UM DOS 
LOTES) após análise de sua documentação, é facultado a Administração, caso seja de seu interesse, 
submeter a solução ofertada a uma avaliação de conformidade do objeto ofertado, através de uma 
prova de conceito. 

3.9.2. A prova de conceito deverá ser realizada por Comissão Especial a ser designada, formada 
por servidores com conhecimento técnico pertinente.  
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3.9.3. Ao final da Prova de Conceito – POC, a Comissão Especial avaliadora, especialmente 
nomeada e designada, registrará em Ata o resultado e encaminhará ao Pregoeiro e à sua Equipe de 
Apoio. A critério da comissão, poderão ser emitidas atas diárias ao término dos trabalhos, com 
intuito de registro das atividades realizadas, porém sem julgamento de resultado. 

3.9.4. A PROPONENTE que convocada para avaliação não comparecendo em dia e hora 
previamente agendados para a realização da Sessão Pública da Prova de Conceito – POC, será 
automaticamente reprovada pela Comissão avaliadora.  

3.9.5. Caso a primeira colocada não atenda aos requisitos do Termo de Referência conforme 
regras aqui estabelecidas, será chamada a segunda colocada e assim sucessivamente, até a 
obtenção de uma proposta adequada ou ser considerada fracassada a licitação. 

3.9.6. A proponente será responsável pelo banco de dados de teste para a demonstração efetiva 
de todas as funcionalidades exigidas neste termo e disponíveis no sistema, sendo que cada função 
requerida deverá ser executada e seus resultados demonstrados. Bem como deverá trazer os 
equipamentos previamente configurados para a realização dos testes, não sendo aceitas 
intervenções de pessoas externas a avaliação (não presentes na demonstração). 

3.9.7. Por se tratar de sistema em nuvem e o objetivo da avaliação é atestar-se o seu 
funcionamento satisfatório em uma situação real, o sistema apresentado deverá estar previamente 
instalado em datacenter, com os recursos exigidos de segurança, desempenho e disponibilidade, 
como descrito neste termo de referência. 

3.9.8. A licitadora poderá solicitar que algumas operações sejam demonstradas em equipamento 
de sua propriedade, visando atestar que o sistema está operando 100% em nuvem. 

3.9.9. Para o bom andamento dos trabalhos de avaliação, bem como resguardo de direitos do 
particular quanto à propriedade intelectual protegidos por Lei, só será permitida a participação de 
no máximo um representante das demais licitantes por sala de apresentação, sendo-lhe vedado a 
manifestação, resguardado o direito de tomar apontamentos por escrito. 

3.9.10. Os apontamentos realizados por escrito poderão ser solicitados pela comissão de avaliação 
e também pela empresa que está sendo avaliada, ao término de cada apresentação. 

3.9.11. Durante a apresentação é proibido o uso de telefone, smartphone, tablete, notebook, 
gravadores e outros equipamentos do gênero, para todos os presentes, ficando somente liberados 
os equipamentos necessários para a demonstração da empresa a ser avaliada; 

3.9.12. O representante de licitante que estiver assistindo à apresentação e se comportar de 
maneira a prejudicar os trabalhos, poderá ser conduzida para fora do recinto, bem como incidir nas 
cominações civis e criminais aplicáveis.  

3.9.13. Os equipamentos da licitante poderão ser auditados pela Equipe da Licitadora, bem como 
poderão ser recolhidos para eventuais diligências ou perícias.  

3.9.14. É vedado as demais licitantes acesso aos equipamentos da empresa que estiver realizando 
a apresentação, antes, durante ou após esta, sob pena de desclassificação da infratora, sem 
prejuízo as cominações civis e criminais aplicáveis. 

3.9.15. Será considerada aprovada a solução que atender as exigências contidas neste Edital e 
efetuar a demonstração técnica, apresentando as condições mínimas previstas neste Termo de 
Referência.  

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


     Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
       Coordenadoria de Compras Públicas 

 

30 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226  
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

3.9.16. A apresentação dever se dar na ordem em que os itens estão relacionados, devendo a 
EMPRESA VENCEDORA apresentá-los de forma objetiva, sem ajustes e sem contato externo. Não 
será permitido desenvolver, editar, corrigir ou ajustar o sistema durante a apresentação; 

3.9.17. A apresentação dos sistemas poderá ser realizada de forma simultânea ou não, conforme 
acordado entre as partes. As empresas que estão participando do certame serão comunicadas por 
e-mail, do(s) dia(s), horário(s) e locai(s) em que acontecerão. 

 

4. DAS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NOS SISTEMAS 

O Sistema poderá ser fornecido através de um sistema único, ou através de módulos, ou através 
de funcionalidades de sistemas interoperáveis desde que cumpra todos os requisitos de 
integração e disponibilidade de funções, para as diversas áreas da Prefeitura que utilizarão o 
sistema a ser contratado, e em estrita obediência ao requerido no presente edital e seus anexos, 
e em especial, em rigorosa obediência ao que disciplina este presente anexo com todas as tabelas 
de funcionalidades e seus requisitos.  

Neste item, o licitante na sua apresentação, deverá detalhar para a comissão de avaliação, como 
se compõe a sua oferta em relação ao Sistema ofertado, ou seja:  

 Se fornecerá um sistema único de sua fabricação ou de terceiros; 

 Se fornecerá módulos diversos de um mesmo fabricante na mesma arquitetura;  

 Se fornecerá módulos diversos de um mesmo fabricante, mas com arquiteturas diversas; 

 Se fornecerá sistemas interoperáveis de vários fabricantes com diferentes arquiteturas; 

 Outras opções conforme seja a oferta do licitante; 
Observação: O licitante poderá trazer para sua apresentação quaisquer modelos de Sistema, 
desde que nativos da Internet e que cumpra com rigorosamente a todas as exigências 
estabelecidas para este certame. 

 

5. REQUISITOS FUNCIONAIS DO LOTE 1 
 

Nas planilhas apresentadas abaixo estão descritos os requisitos básicos e gerais de cada um dos 
sistemas WEB que se pretende contratar: 

 

LOTE 1 

5.1. Sistema de Planejamento, orçamento, escrituração contábil e Execução Financeira.  

 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam acesso O 
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à internet com design responsivo. 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por grupos 
de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, contagem 
e máxima; 

O 

 Requisitos legais  

8.  O sistema deve atender plenamente a legislação atual pertinente ao orçamento 
público e finanças públicas, com possibilidade de atualizações para 76/175 atender 
modificações de legislação, sejam estas: Constituição Federal, Emendas 
Constitucionais e demais normativas: 

 Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Lei Complementar nº 131/2009 – Transparência Pública; 

 Lei n.12.527/2011 – Transparência Pública: Lei Federal nº 4.320/64; 

 Lei Federal nº 8.666/93; Portarias da STN/MF, e SOF/MPOG; 

 Instruções do Tribunal de Contas do Estado; legislação do Conselho Federal de 
Contabilidade. 

 
 
 
O 

9.  O sistema deve atender exigências e estar adequado ao Padrão Internacional de 
Contabilidade Pública (MCASP – STN), e as NBCASP – editadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade. 

O 

10.  Possibilitar controle e acompanhamento de toda área financeira, através de 
integração das funções de elaboração do Orçamento, Execução Orçamentária, 
Tesouraria e Contabilidade, com ênfase nas diretrizes orçamentárias estabelecidas 
pela Lei 4.320 e Lei Complementar 101 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

 
O 

11.  Possuir a facilidade da contabilidade automática, efetuando lançamentos da 
contabilidade à medida que empenhos, liquidações e pagamentos vão sendo 
executados, e atendendo às exigências da Lei de responsabilidade fiscal e da Lei 
4.320/64 e/ou portarias que venham 
alterar. 

 
O 

 Peças de Planejamento  

12.  Atender padronização do TCE-SP para PPA, LDO e LOA. O 

 PPA – Planejamento plurianual  

13.  Possibilitar o cadastramento de programas, contendo Unidades Executoras e 
responsáveis, Função, Sub Função, Programa, Ação, Meta Física – Quantidade e 
Unidade de Medida, Custo Financeiro e Indicadores. 

 
O 

14.  Manter o histórico do Plano Plurianual desde o Projeto de Lei até suas mais recentes 
alterações. 

O 

15.  Possibilitar o cadastramento de Indicadores, Produtos e Unidades, Programas e 
Ações. 

O 
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16.  Possibilitar o cadastramento das Receitas que financiarão os Programas 
Governamentais. 

O 

17.  Gerar relatórios para acompanhar o Projeto de Lei do PPA - Receitas que 
financiarão os Programas de Governo com estimativas para o quadriênio 

O 

18.  Gerar relatórios de Resumo por Órgãos Responsáveis para o Quadriênio O 

19.  Gerar relatórios de Resumo por Programa para o Quadriênio O 

20.  Gerar relatórios de Resumo por Funções e Sub Funções para o Quadriênio O 

21.  Gerar relatórios de Programas de Governo para o Quadriênio O 

22.  Gerar relatórios de metas e prioridades para a LDO do 1º ano do PPA O 

23.  Integração de informações deste módulo ao de Diretrizes Orçamentárias – seleção 
anual de um exercício da despesa (Anexo de Prioridade). 

O 

 LDO – Lei de diretrizes orçamentárias  

24.  Possibilitar o cadastramento Metas e Prioridades do Governo em acordo com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, fixando-se propósitos articulados para o cumprimento 
das funções de Governo. 

O 

25.  Priorizar as metas estabelecidas no PPA O 

26.  Possibilitar o cadastramento de metas e riscos fiscais O 

27.  Possibilitar o cadastramento de parâmetros O 

28.  Gerar Anexo de Metas e Riscos Fiscais de acordo com a Legislação vigente e as 
Portarias da STN 

O 

29.  Gerar Anexo à LDO contendo as Prioridades dos Programas O 

30.  Integração com o Módulo de Plano Plurianual – PPA e de Orçamento – LOA O 

 LOA – Lei de orçamento anual  

31.  Permitir elaboração do orçamento da receita, com classificação de acordo com a Lei 
4.320/64, com configurações das dotações (rubricas) em analíticas e sintéticas, valor 
orçado, e rubrica do exercício anterior quando houver troca de códigos. 

 
O 

32.  Possibilitar o cadastramento da Estrutura Orçamentária com a respectiva legislação. O 

33.  Cadastrar Categorias Econômicas, previstos na Lei 4.320. O 

34.  Cadastrar Elementos da Despesa contidos na Lei 4.320, como componentes da 
Categoria Econômica. 

O 

35.  Cadastrar Funções de Governo identificando os objetivos da intervenção 
governamental, determinada pela Lei 4.320. 

O 

36.  Cadastrar   Funcionais    Programáticas,    com    classificação    dos    objetivos    da    
intervenção governamental. 

O 

37.  Cadastrar as Unidades Orçamentárias, vinculadas e subordinadas aos órgãos e 
com seus respectivos programas e objetivos de governo. 

O 

38.  Controlar o objetivo dos Programas, em relação à novos investimentos e às 
manutenções de rotinas existentes na Administração. 

O 

39.  Cadastrar os Vínculos do orçamento, e indicando de forma parcial ou total como 
serão utilizadas dotações vinculadas no orçamento. 

O 

40.  Possuir funcionalidade para cadastro de minuta de Decreto de alteração do 
orçamento, permitindo a digitação das alterações orçamentárias propostas, e 
efetuando a geração das respectivas reservas orçamentárias, a fim de garantir as 
despesas enquanto o processo é tramitado. 

 
O 

41.  Possuir funcionalidade de efetivação da minuta com a geração automática do 
cadastro do decreto de alteração orçamentária oficial, e efetuando as 
suplementações/anulações nas respectivas dotações relacionadas na minuta. 

 
O 
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42.  Emitir documento de Minuta de Decreto para alteração orçamentária. O 

43.  Possibilitar o cadastramento de Receitas com a respectiva legislação, compondo os 
respectivos itens da dotação e valor. 

O 

44.  Gerar e emitir Anexo 1 - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias 
econômicas. 

O 

45.  Gerar e emitir Anexo 2 – Receita. O 

46.  Gerar e emitir Anexo 2 - Despesa por Órgão e por Unidade, Sintético e Analítico. O 

47.  Gerar e emitir Anexo 7 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e 
programas por projetos e atividades. 

O 

48.  Gerar e emitir Anexo 8 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e 
programas conforme vínculo de recursos. 

O 

49.  Gerar e emitir Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por Órgãos e funções O 

50.  Gerar e emitir a Estrutura Orçamentária e de Programas O 

51.  Gerar e emitir Sumário geral da receita por fontes; e, da despesa por funções O 

52.  Gerar e emitir Demonstrativos de evoluções da receita e da despesa. O 

53.  Gerar e emitir Quadros de subvenções. O 

54.  Gerar e emitir Quadros da legislação da receita e da despesa. O 

55.  Gerar e emitir Demonstrativo de compatibilidade LOA x LDO conforme determinação 
da Lei 101 – LRF. 

O 

56.  Cadastramento, manutenção e consulta das Unidades  Orçamentárias, contendo 
as seguintes 
informações: Código da Unidade e código da Sub unidade, nome e nome reduzido da 
Unidade. 

O 

57.  Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta 
da Classificação Funcional Programática (CFP), contendo as seguintes informações: 
Função, Sub 
função, Programa, e Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial), nom. 

 
O 

58.  Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta 
da Classificação Econômica da Despesa (CED), contendo as seguintes informações: 
Categoria Econômica da Despesa, Grupo de Natureza, Modalidade de Aplicação, 
Elemento, Item 

 
O 

59.  Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pelo AUDESP) e consulta 
da Aplicação, contendo as seguintes informações: código da Aplicação, nome e 
código aplicação 

O 

60.  Integração com os módulos de Plano de Plurianual e Diretrizes Orçamentárias O 

61.  Manter histórico da elaboração do Projeto de lei em relação à Lei aprovada 
pelo Poder 
Legislativo 

O 

62.  Permitir conversão de dados para planilhas ou documentos (xlsx, docx, pptx, pdf, etc.) O 

63.  Gerar e emitir validação do orçamento para comprimento das obrigações 
constitucionais bem como o equilíbrio orçamentária por fonte de recurso 

O 

64.  Autorização para despesas insuficientemente dotadas no orçamento, através de 
suplementação de créditos adicionais, em três modalidades: 

 Anulação – parcial ou total de dotações. 

 Excesso – saldo positivo das diferenças acumuladas. 

 Superávit – diferença positiva entre ativo e passivo 

O 

65.  Permitir simulação e visualização de orçamentos futuros, baseados no exercício O 
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corrente. 

 Execução Orçamentária  

66.  O módulo deve permitir que se trabalhe com vários exercícios orçamentários 
simultaneamente, para casos no início do ano quando se necessita ir efetuando 
lançamentos no exercício corrente sem ainda ter-se encerrado o anterior. 

 
O 

67.  Possuir função de atualização dos valores de todo orçamento de acordo com 
percentual informado 

O 

68.  Configuração do formato da dotação orçamentária, possibilitando fácil adaptação à 
mudanças na sua composição pela administração. 

O 

69.  Possuir funcionalidades para cadastro e controle de cotas por dotação, 
permitindo que se 
consiga empenhar apenas valores que esteja dentro da cota autorizada para aquele 
período. 

O 

70.  Permitir consulta do saldo disponível da Dotação, com as opções de visualização por 
cota e total. 

O 

71.  Permitir limitar utilização de valores em dotações para controle dos gastos, e 
contingenciamento do orçamento. 

O 

72.  Possuir funcionalidade para remanejamento de cotas e transferência de destino, 
transferindo saldo de cotas orçamentárias entre períodos. 

O 

73.  Possuir função de retorno dos valores reservados e contingenciados, que não foram 
utilizados, liberando-os nas suas respectivas dotações. 

O 

74.  Permitir cadastramento dos fundos para controle da origem das verbas, das 
dotações que poderão ser utilizadas para empenho, e das contas bancárias 
utilizadas para efetuar o pagamento. 

O 

75.  Permitir vinculação de classes, dotações, contas e receitas a um determinado 
fundo, e apresentação das movimentações do fundo. 

O 

76.  Cadastrar Dívidas   e   Empréstimos,   informando-se   quais   as   dotações   serão   
usadas   para pagamento da mesma. 

O 

77.  Efetuar correção de valores de dívidas e empréstimos através de atualização, 
desvalorização, cancelamento ou amortização para bens móveis e imóveis. 

O 

78.  Emitir relatório LRF - Resumido da Execução Orçamentária. O 

79.  Emitir relatório LRF - Anexo ao Resumido da Execução Orçamentária. O 

80.  Emitir relatório LRF -Relatório de Execução Orçamentária – Função/ Sub função. O 

81.  Emitir relatório LRF -Receita Corrente Líquida O 

82.  Emitir relatório LRF -Resultados Nominal e Primário. O 

83.  Emitir relatório LRF -Demonstrativo dos Restos a Pagar. O 

84.  Emitir relatório LRF -Gestão Fiscal. O 

85.  Emitir relatório LRF - Demonstrativo de Despesa com Pessoal e Previdências. O 

86.  Possuir cadastro de fornecedores, integrado com módulo de Compras, atribuindo 
código de cadastramento do credor, e informações de: 

 Nome / razão social; 

 Tipo de pessoa (física ou jurídica); 

 Número do CPF ou CNPJ; 

 Atividade Principal; 

 Endereços; 

 Tipo do credor (entidade, fornecedor ou beneficiado com subvenção); 

O 
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 Endereço eletrônico (e-mail); 

 Dados bancários; 

 Cadastros no INSS/PIS 

 Áreas de atuação; 

 Informações jurídicas da empresa; 

 Característica do autônomo ou subvencionadas; 

 Nome dos responsáveis, e se for o caso, incluir datas de início e fim do mandato 
de presidentes; 

87.  Classificação de credores por tipo de despesa, e vinculação do mesmo ao empenho. O 

88.  Possuir cadastro de bancos, e respectivas contas correntes e de aplicação. O 

89.  Efetuar lançamentos da receita analisada por tipo (na dotação correspondente), 
sendo também possível lançar os valores individuais de receita que compõem o 
movimento diário. 

O 

90.  Possibilitar a anulações de receitas lançadas erroneamente. O 

91.  Permitir lançamento de transferências entre tipos de receitas, quando 
identificado algum 
problema de classificação, ou quando a arrecadação em um tipo deveria ter sido 
atribuída a outra dotação. 

O 

92.  Emitir planilha para relacionar e facilitar codificação das receitas em rubricas. O 

93.  Consultar e emitir relatório das movimentações extra orçamentárias. C 

94.  Cadastrar receitas extra orçamentárias efetuadas como desconto e Imposto de 
Renda retido na 
fonte. 

C 

95.  Emitir quadro comparativo entre as receitas arrecadadas e orçadas. C 

96.  Classificar e detalhar o empenho de acordo com a Lei Federal nº 4320 e instruções do 
TCE. 

C 

97.  Emitir relatórios das tabelas orçamentárias, utilizadas na composição da dotação, 
por órgãos e 
unidades administrativas separadamente. 

C 

98.  Emitir relatório sintético dos valores orçados de receita e despesa, bem como 
déficit ou 
superávit corrente. 

C 

99.  Emitir relatório Consolidado por Receita/Despesa do Município (incluindo 
Administração Direta 
e Indireta). 

C 

100.  Emitir relatório de Natureza da despesa. C 

101.  Emitir relatório Consolidado por Programa de Trabalho. C 

102.  Emitir relatório de Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. C 

103.  Emitir relatório de Funções, Sub funções e Projeto/Atividade. C 

104.  Emitir relatório Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função. C 

105.  Emitir relatório Quadro de Detalhamento da Despesa. C 

106.  Emitir relatório Consolidado por Órgão e Unidade. C 

107.  Emitir relatório Consolidado por Função /Sub função. C 

108.  Emitir relatório Demonstrativo da Despesa por Órgão. C 

109.  Emitir relatório de Análise das Despesas Correntes e de Capital em % para mais de um 
exercício. 

C 
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110.  Emitir relatório Demonstrativo da Despesa segundo as Categorias e Órgão. C 

111.  Emitir relatório da Evolução da Receita e Despesa por ano/mensal. C 

112.  Emitir relatório Sumário Geral Receita por Fonte/Despesa por Função. C 

113.  Emitir relatório Demonstrativo de Aplicação de Recursos. C 

114.  Emitir relatório  Demonstrativo das Dotações Aplicadas no Ensino  em 
conformidade  com as 
Portarias do STN/LRF e TCE/SP. 

C 

115.  Emitir relatório Demonstrativo das Dotações aplicadas na Saúde (Portarias STN e 
TCE/SP). 

C 

 Contabilidade  

116.  Pleno atendimento à legislação vigente e às solicitações atualmente exigidas pelo 
TCE, principalmente aquelas para fins de atendimento ao AUDESP-TCE/SP 

O 

117.  Pleno atendimento   às   normas   contidas   na   legislação   federal   –   Lei   nº   
4.320/64   e Lei Complementar nº 101/00, bem como demais normas contábeis 
atinentes à matéria, inclusive as novas normas de contabilidade aplicadas ao Setor 
Público – NCASP 

O 

118.  Realização da Contabilidade Orçamentária, e geração dos demonstrativos contábeis 
com a emissão de Diário; e, Razão Mensal 

O 

119.  Realização da Contabilidade Financeira, demonstrativos contábeis com a emissão 
de Diário; e, Razão Mensal 

O 

120.  Realização da Contabilidade Patrimonial, e geração dos demonstrativos contábeis 
com a emissão de Balanço; Diário; e, Razão Mensal 

O 

121.  Realização da Contabilidade das Variações Patrimoniais, e geração dos 
demonstrativos contábeis com emissão de Diário; e, Razão Mensal 

O 

122.  Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa O 

123.  Contabilização automática das variações financeiras, dos créditos adicionais e das 
mutações patrimoniais dependentes e independentes da execução orçamentária 

O 

124.  Contabilização e controles sistemáticos das contas de compensação O 

125.  Consolidação das contas da administração indireta O 

126.  Consulta de Saldos da Conta Corrente, com as informações de Código da Conta, 
Nome da Conta, Tipo de Lançamento, Valor do Saldo Anterior, Valor do Crédito no 
Mês, Valor do Débito no Mês, Valor do Saldo Atual 

 
O 

127.  Inclusão de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, 
contendo Data do Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do 
Movimento, Tipo de Movimento 

O 

128.  Manutenção de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, 
contendo Data do Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do 
Movimento, Tipo de Movimento 

 
O 

129.  Cadastramento (naquilo que for permitido pela legislação), manutenção e consulta 
das Contas de Compensação, relativas à movimentação de adiantamentos, fianças 
bancárias, contratos, convênios, seguros garantia, etc, de acordo com o Plano de 
Contas AUDESP 

 
O 

130.  Relatórios de Diário e Razão Acumulados em Ordem de Conta e contendo Número 
da Conta, Histórico do Lançamento, Data do Lançamento, Valor do Débito, Valor do 
Crédito, Valor do Saldo 

C 

131.  Relatório de Conta Corrente em Ordem de Conta, contendo Código e Nome da 
Conta, Tipo de Lançamento da Conta, Valor do Saldo da Conta 

C 
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132.  Relatório Diário de Conta Corrente, contendo Mês de Referência, Número da Conta, 
Histórico do Lançamento, Valor do Movimento, Tipo de Lançamento, Valor Total 
dos Movimentos do Mês, Nome da Conta 

 
C 

133.  Realização, de forma automática, da escrituração contábil no Plano de contas 
Aplicado ao Setor Público – PCASP 

O 

134.  Gerar, a qualquer momento, os demonstrativos contábeis Aplicados ao Setor 
Público – DCASP: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; 
Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 

 
O 

135.  Emitir relatório de relação por tipo de reserva e saldo por elemento de despesa. O 

136.  Possuir consulta na contabilidade das movimentações nas dotações, receitas, 
arrecadação, transferência entre receita, anulação da receita, empenhos, 
cancelamento e estorno de empenhos, anulações da despesa, liquidações, 
liquidações de restos a pagar, pagamentos de despesas orçamentárias e extra 
orçamentárias, pagamentos de restos a pagar, suplementações, anulação e 
cancelamento de empenhos, cancelamento e transferência de restos a pagar. 

 
O 

137.  Possibilitar o cadastramento de Empenho Ordinário, com impressão do documento 
da operação, contendo as seguintes informações: 

 Número da Dotação, 

 Unidade Orçamentária, 

 CFP, 

 CED, 

 Código e Nome do Credor, 

 Tipo da Despesa, 

 Valor do Empenho, 

 Data da Operação, 

 Fonte de Recurso e Código de Aplicação 

 
 
 
 
O 

138.  Possibilitar o cadastramento de Empenho Estimativo, com impressão do 
documento da operação, contendo as seguintes informações: 

 Número da Reserva, 

 Número da Dotação, 

 Unidade Orçamentária, 

 CFP, 

 CED, 

 Código e Nome do Credor, 

 Tipo da Despesa, 

 Valor do Empenho, 

 Data da Operação, 

 Processo, 

 Especificação, 

 Vigência, 

 Número do Documento da operação 

 
 
 
 
 
 
O 

139.  Possibilitar o cadastramento de Empenho Global, com impressão do documento 
da operação, contendo as seguintes informações: 

 Número da Reserva, 

 Número da Dotação, 

 Unidade Orçamentária, 

O 
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 CFP, 

 CED, 

 Código e Nome do Credor, 

 Tipo da Despesa, 

 Valor do Empenho, 

 Data da Operação, 

 Processo, 

 Especificação, 

 Vigência, 

 Número do Documento da operação 

140.  Possuir consultas de empenhos a pagar por fornecedor, com opções de filtro por: 

 Tipo de empenho (Orçamentário, Extra orçamentário, ou Restos a pagar). 

 No caso de empenhos orçamentários, possuir também filtro por tipo (Liquidado 
/ Não Liquidado). 

 
O 

141.  Permitir a anulação do Empenho Ordinário, com impressão do documento da 
operação, 
contendo as seguintes informações: 

 Número do Empenho, 

 Unidade Orçamentária, 

 CFP, 

 CED, 

 Valor da Anulação, 

 Data da Operação, 

 Processo 

O 

142.  Na anulação do Empenho Ordinário especificar: 

 Número do Documento da operação, 

 Saldo a Empenhar Anterior, 

 Saldo a Empenhar Atual 

 
O 

143.  Permitir a anulação do Empenho Estimativo, com impressão do documento da 
operação, contendo as seguintes informações: 

 Número do Empenho, 

 Unidade Orçamentária, 

 CFP, 

 CED, 

 Valor da Anulação, 

 Data da Operação, 

 Processo, 

 Especificação, 

 Saldo a Empenhar Anterior, 

 Saldo a Empenhar Atual. 

 
 
 
 
 
O 

144.  Permitir a anulação do Empenho Global, com impressão do documento da operação, 
contendo as seguintes informações: 

 Número do Empenho, 

 Unidade Orçamentária, 

 CFP, 

 CED, 

 
 
 
 
 
O 
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 Valor da Anulação, 

 Data da Operação, 

 Processo, 

 Especificação, 

 Saldo a Empenhar Anterior, 

 Saldo a Empenhar Atual. 

145.  Possuir cadastro e controles para solicitação e aprovação de adiantamento, 
podendo gerar 
reservas orçamentárias e empenhos automáticos. 

O 

146.  Cadastrar adiantamento com no mínimo informações de número e ano do processo, 
solicitante, departamento, função, RG, CPF, e incisos correspondentes. 

O 

147.  Emitir documento de solicitação de adiantamento. O 

148.  Possibilitar o cadastramento de empenho de adiantamento, contendo as seguintes 
informações: 

 Número da Dotação, 

 Unidade Orçamentária, 

 CFP, 

 CED, 

 Código e Nome do Servidor, 

 Tipo da Despesa, 

 Valor do Empenho, 

 Data da Operação, 

 Processo, 

 Especificação, 

 Vigência, 

 Número do Documento da operação, com a realização das etapas posteriores 
automaticamente (liquidação e ordem de pagamento) atendendo as limitações 
legais 

O 

149.  Possuir rotina   para   lançamento   de   acertos   de   adiantamentos   (notas,   recibos   
e   outros documentos), com opção de bloqueio ou informação da existência de 
adiantamentos pendentes de aceite quando da tentativa de cadastramento de nova 
solicitação. 

 
O 

150.  Possuir consultas de adiantamentos pendentes de liberação ou de acertos. O 

151.  Permitir que a comissão de prestação de contas possa aprovar ou rejeitar as 
despesas relacionadas a um determinado adiantamento, na rotina de lançamento de 
acertos. 

O 

152.  Na comprovação final e fechamento da prestação de contas, permitir a geração 
automática de 

O 

anulação de despesa, quando for caso de devolução de numerários.  

153.  Possuir integração com módulo de Almoxarifado de forma que no recebimento de 
NF pelo almoxarifado, e conforme cadastro de itens de despesa para liquidação 
correspondente com classificação de grupos e subgrupos no almoxarifado, seja 
efetuada a respectiva movimentação de liquidação. 

 
O 

154.  Permitir o lançamento de liquidação no recebimento da Nota Fiscal, 
caracterizando-se como dívida que a administração contraiu e compromete-se a 
quitar. 

O 
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155.  Permitir a elaboração e emissão de ordens de pagamento, apenas para dívidas 
liquidadas, para débitos de origem orçamentária, restos a pagar ou extra 
orçamentária. 

O 

156.  Possuir consultas dos registros de contas a pagar com opções de filtro por: 

 Tipo; e 

 Situação vencidas/ a vencer. 

 
O 

157.  Possuir registro de liquidação dos empenhos, contendo as seguintes informações: 

 Data da Liquidação, 

 Número do Empenho, 

 Tipo do Empenho, 

 Processo, 

 Valor da Liquidação, 

 Fonte de Recursos e Código de Aplicação, 

 Data de Vencimento, 

 Número de Documento Fiscal, 

 Número da despesa, e 

 Histórico da Incorporação 

 
 
 
 
O 

158.  Possuir registro de pagamentos efetuados por credor, contendo as seguintes 
informações: 

 Exercício, 

 Código e Nome do Credor, 

 Número do Pagamento, 

 Número do Documento Origem, 

 Data do Pagamento, 

 Valor Pago, 

 Data de Devolução, 

 Valor da Devolução, 

 Número do empenho, 

 Fonte de Recursos e Código de Aplicação 

 
 
 
 
O 

159.  Permitir anulação das despesas em casos de pagamentos a maior do que previsto, 
implicando na verificação de todos os empenhos utilizados nas ordens de 
pagamento, e os valores pagos propriamente ditos, refazendo-se toda a 
movimentação e registro dos fatos contábeis. Efetuar movimentação contábil e os 
controles necessários para que o valor pago a maior retorne o saldo da dotação 
orçamentária. 

 
O 

160.  Possuir cálculo on-line do valor do saldo das dotações, sem empenhos, 
apresentando os totais em valores percentuais ou em espécie. 

O 

161.  Possibilitar a visualização em valor do comprometimento do orçamento com o 
pagamento de uma despesa do exercício em curso (empenho orçamentário) ou de 
exercícios anteriores (restos a pagar) para casos de dívidas originárias de outros anos 
que não foram pagas. 

 
O 

162.  Permitir efetuar lançamentos manualmente na contabilidade registrando os 
respectivos fatos contábeis. 

O 

 Tesouraria  

163.  Permitir vinculação dos cadastros de convênios com as despesas lançadas e 
movimentadas. 

O 
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164.  Registrar as movimentações de receitas, despesas, e nas contas bancárias de cada 
convênio. 

O 

165.  Possuir controles de movimentação bancária para arrecadação, pagamentos, 
aplicações e resgates, e transferências bancárias. 

O 

166.  Possuir funcionalidade para pagamentos eletrônicos com transmissão de arquivos 
aos bancos, emitindo relatórios dos pagamentos encaminhados. 

O 

167.  Permitir acompanhamento de saldos das contas, os valores bloqueados e conciliação. O 

168.  Permitir geração de borderô bancário, com controle por número do contrato, e 
número de remessa gerado pelo sistema. 

O 

169.  Possuir controle de talões de cheques emitidos pelo banco. O 

170.  Possuir controle dos valores da arrecadação bancária, informando quando houver 
diferença entre a arrecadação e o valor efetivamente arrecadado. 

O 

171.  Efetuar transferência de valores entre contas bancárias, mantendo registros e 
atualização dos saldos. 

O 

172.  Possibilidade de se efetuar vários pagamentos através de um único documento de 
pagamento bancário, podendo ser este eletrônico. 

O 

173.  Possuir funcionalidade de preenchimento de cheques automaticamente após emitir 
a autorização de pagamento, em impressoras matriciais ou laser. 

O 

174.  Permitir que se efetue o pagamento de um credor com respectiva ordem de 
pagamento utilizando vários cheques de contas diferentes. 

O 

175.  Possuir controles para devolução de valores recebidos a maior, de pessoa física e/ou 
jurídica. 

O 

176.  Possuir controle de liberação do pagamento, garantindo que os pagamentos 
efetuados apenas sejam efetivamente baixados depois da sua respectiva liberação. 

O 

177.  Possuir consulta dos pagamentos efetuados por conta bancária. O 

178.  Permitir cancelamentos da liberação de pagamento. O 

179.  Permitir gerenciamento das aplicações, movimentações e resgates dos recursos 
financeiros. 

O 

180.  Possuir funcionalidade para conciliação bancária. O 

181.  Efetuar controle das baixas dos pagamentos efetuados, através de ordens de 
pagamento bancário, cheques, e autorizações de débito. 

O 

182.  Possuir consultados lançamentos efetuados na tesouraria. O 

183.  Emitir documento de Autorização de Débito. C 

184.  Emitir relatório de Livro Caixa. C 

185.  Emitir boletim com movimentações da tesouraria. C 

186.  Emitir relatório de pagamentos efetuados, e pagamentos liberados. C 

187.  Emitir relatório de extrato de conta. C 

188.  Emitir relatório de lançamentos por conta bancária. C 

189.  Emitir relatório de ordem cronológica de pagamentos. C 

190.  Emitir relatório de conciliação bancária. C 

191.  Gerar arquivos bancários para pagamento eletrônico. C 

 Encerramento  

192.  Possuir funcionalidade de fechamento e transferência para novo exercício de restos 
a pagar, processados e não processados dos exercícios anteriores. 

O 

193.  Emitir relatório do Balanço Geral. O 

194.  Emitir relatório de comparativo das receitas previstas e despesas orçadas com as O 
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receitas e despesas executadas. 

195.  Emitir relatório demonstrativo da receita e a despesa orçamentária, e também dos 
recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os 
saldos do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. 

 
O 

196.  Emitir relatório das variações patrimoniais evidenciando as alterações no 
patrimônio, resultantes e/ou independentes da execução orçamentária, e indicando 
o resultado econômico  do exercício. 

 
O 

197.  Emitir relatório da posição na data do encerramento das contas representativas de 
valores, bens e direitos e no caso de saldo patrimonial apresentar um passivo real 
descoberto além das contas de compensação. 

 
O 

198.  Emitir relatório que evidencie a posição das contas de compromissos assumidos com 
terceiros, chamadas obrigações, e do saldo patrimonial, indicando quando este 
apresentar um ativo real líquido além das contas de compensação. 

 
O 

199.  Efetuar o encerramento do exercício apresentando resultado patrimonial e 
econômico, e respectivos lançamentos. 

O 

200.  Possuir função de cancelamento do encerramento, e reabertura do exercício. O 

201.  Emitir Relação de Plano de Contas. C 

202.  Emitir Relação de Fatos Contábeis. C 

203.  Emitir Relação de Lançamentos. C 

204.  Emitir Balanço e Balancetes da Contabilidade. C 

205.  Emitir Boletim Diário da Tesouraria, por local e bancos. C 

206.  Emitir Razão de Contas. C 

 

5.2. Sistema de Controle Interno 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

C 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

C 

 Requisitos legais  

8.  Atender às diretrizes básicas estabelecidas pelo TCSE; O 
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 Requisitos gerais  

9.  Possuir cadastro pré-estabelecidos de requisitos relacionados às diversas áreas da 
Administração Pública para contribuir nas avaliações, tais como: gestão 
orçamentária, restos a pagar, direitos e haveres, - tesouraria, controle patrimonial 
e alienações de aditivos, despesas com pessoal, compras, licitações e contratos, 
aplicação de recursos próprios, dentre outros. 

 
O 

10.  Permitir a verificação de inconsistências através de monitoramentos em todas as 
áreas pertinentes à atuação do controle interno. Os monitoramentos deverão estar 
disponíveis para os usuários do sistema, para que respondam em tempo 
determinado e previamente agendado no sistema (tempo limite) 

 
C 

11.  Quanto à resposta os usuários utilizarão o software para atender à delegação 
realizada pelo núcleo central do controle interno, deverá permitir anexar 
documentos visando respaldar o processo, com os mesmos quesitos do item 
anterior; 

C 

12.  O questionário com as informações de monitoramento (quesitos de respostas e 
análise) deverá ser previamente preenchido, podendo o usuário complementar as 
informações necessárias, inclusive anexar documentos já na elaboração 

C 

13.  Possuir a periodicidade e abertura do período de análise do relatório de controle 
interno. Entre os períodos mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, 
semestrais e anuais; Requisito 

C 

14.  Possuir agenda eletrônica para controle das obrigações mensais, inclusive tempo 
limite do monitoramento e das auditorias; 

C 

15.  Possuir opção de filtrar no relatório as questões por período; C 

16.  Possuir controle dos relatórios de controle interno por período e por Sistema, 
podendo ser classificados em status. Concluídas, impressos, atendidos, pendentes, 
cancelado e todas; 

C 

17.  O sistema deverá conter a opção de incluir uma introdução e uma conclusão das 
análises. 

O 

18.  Possuir filtro no relatório do controle interno que traga separadamente os 
quesitos, questionário, histórico, listagem e argumentação; 

O 

19.  Possuir filtro no relatório do controle interno que busque por data de respostas; O 

20.  Opção de gerar relatórios com a introdução do controle interno. C 

21.  Opção de gerar relatório com a conclusão do controle interno. C 

22.  Opção de personalizar alterando os nomes dos grupos por setor, conforme 
necessidade do usuário; 

C 

23.  Possuir a opção de seleção de grupos, assuntos e quesitos na elaboração do 
questionário; 

C 

24.  Permitir ativar ou desativar a questão de acordo com a necessidade do usuário; C 

25.  Permitir excluir as questões de acordo com a necessidade do usuário, desde 
que não tenha respostas vinculadas; 

C 

26.  Possuir a opção de incluir o brasão do Município em formato imagem; C 

27.  No item de resposta devera possuir campo de relatório de apoio, (gerar relatório 
referente à questão selecionada, para permitir melhor análise da controladoria; 

O 

28.  Possuir a opção de incluir mais de um relatório de apoio por questão, para 
direcionar melhor sua análise 

O 

29.  Possuir navegação simplificada sobre os vários assuntos definidos para respostas, 
aos quesitos previamente cadastrados; 

O 
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30.  Permitir utilizar informações da contabilidade a serem utilizados como apoio nos 
relatórios de controle; 

O 

31.  Todos os relatórios deverão ser gerados no mínimo na extensão CSV;. O 

 

5.3. Sistema de Recursos Humanos 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por 
qualquer coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos legais  

8.  Deverá ter o pleno atendimento às Normas Legais, CLT, à Lei Complementar nº 
101/00, aos demais normativos atinentes à Gestão de Pessoas e Folhas de 
Pagamento, permitindo customizações adequadas à Legislação Municipal, 
Estadual e Federal (inclusive o e-social) vigente. 

 
O 

 Concurso Público e Contratação de Pessoal  

9.  Possibilitar a indicação de Candidato, para um determinado Concurso 
disponível e Cargo, com informações de data e documento de indicação, inclusive 
para cargos comissionados, sempre respeitando um determinado cargo. 

 
O 

10.  Permitir a indicação de Aprovação e Convocação do Candidato com informações 
de número e ano da portaria, data da publicação, tipo de convocação (admissão, 
nomeação), data de início e fim de comparecimento, data da posse, e 
observações sobre o processo de convocação. 

 
O 

11.  Possibilitar a existência do Cadastro de Cargos com quantidade de vagas, carga 
horária, salário de referência e tipo de vínculo, podendo informar se existem 
vagas específicas para candidatos com necessidades especiais. 

 
O 

12.  Permitir a existência de ter cadastro para processos seletivos diversos, 
incluindo seleção de Estagiários. 

O 

13.  Possibilidade de ter um cadastro da classificação do candidato no concurso, 
incluindo os de necessidades especiais. 

O 

14.  Possibilidade de controlar a situação de admissão do funcionário, informando 
sua desistência ou efetivação da sua contratação. 

O 
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15.  Deverá emitir o Relatório de Questionário de Integração, para ser preenchido pelo 
candidato. 

O 

16.  Relatórios específicos que deverão ser gerados para o processo de Admissão: 

 Abertura de Conta Bancária 

 Acordo de Compensação de Horas 

 Contrato de Experiência 

 Contrato de Trabalho por Tempo Determinado ou Indeterminado 

 Dados Cadastrais 

 Declaração de Acúmulo 

 Declaração de Dependentes para fins de IRRF 

 Declaração de Encargos de Salário Família 

 Declaração Geral 

 Declaração da Lei de Ficha Limpa 

 Declaração de Opção pelo FGTS 

 Declaração de Parentesco 

 Declaração Única 

 Emissão do Cartão de Ponto (quando aplicável) 

 Etiqueta de Admissão 

 Etiqueta de Alteração de Salário 

 Etiqueta de Cadastro do PIS 

 Etiqueta de Contrato de Trabalho 

 Ficha para Admissão 

 Ficha de Empregados 

 Ficha de Registro 

 Ficha de Salário Família 

 Folha de Identificação 

 Opção por Adiantamento 

 Recibo de Entrega de CTPS 

 Termo de Aditamento de Extensão ou Redução de Carga Horária 

 Termo de Aditamento ou Suspensão do Contrato 

 Termo Aditivo 

 Termo de Ciencia e Notificação 

 Termo de Contra Cheque 

 Termo de Compromisso 

 Termo de Posse 

 Termo de Prorrogação do Contrato de Trabalho 

 Termo de Responsabilidade, incluindo sobre Crachá, Plano de Saúde e 
Uniformes. 

 Termo de Solicitação de Benefício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

 Estágio Probatório  

17.  O sistema deverá ter um Cadastro de Controle de Estagiários, conforme Lei 
11788/08, com informações de Matrícula, nome, data de admissão, data de 
nascimento, numero do RG e CPF, estado civil, endereço completo, nome do pai 
e mãe, escolaridade, com curso, modalidade, data de início, previsão de término, 
natureza e nível do estágio, horário, área de Atuação, motivo de encerramento 
número da Apólice de Seguro, valor da Bolsa, nome, CNPJ e endereço completo 

 
 
O 
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da Instituição de Ensino, nome, CNPJ e endereço completo do Agente de 
Integração e informações de nome, CPF, email e contato do Supervisor 
Responsável. 

18.  Dispor de avaliação do estagiário, com número e data da avalição, com data 
prevista de início e fim da avalição, com o respectivo formulário e indicação da 
nota, com informações de cargo e secretaria, com Plano de Ação com descrição 
das etapas do planejamento estratégico, das atividades individuais a serem 
desenvolvidas e também das atividades em grupo, com data de início e fim. 

 
O 

19.  Dispor do cadastro do Gestor para uma unidade específica, com informações da 
data de início e fim, e se este gestor faz parte do RH, com observações. 

O 

20.  O sistema deverá permitir o congelamento ou suspensão do curso para um 
estagiário, informando a respectiva data de congelamento ou suspensão e data de 
retorno, com as observações. 

O 

21.  Permitir o cadastramento da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, com 
informações da matrícula, nome, número e data da Portaria, situação se titular 
ou suplente, com data de início e fim, com observações. 

 
O 

 Avaliação de Desempenho  

22.  O sistema deverá permitir a criação de um Cadastro de Gestores para as unidades 
que utilizarem o processo de avaliação de desempenho, com informações da 
matrícula, cargo e respectivas unidades. 

O 

23.  Permitir o cadastramento das unidades que participarão do processo de avaliação 
de desempenho, para validação dos respectivos gestores. 

O 

24.  Dispor de cadastramento de plano de atividade, para os processos de avaliação, 
com atividades e descrição. 

O 

25.  O sistema deverá ter a possibilidade de criar uma equipe de avaliação, com código, 
nome da equipe e a seleção dos funcionários participantes. 

O 

26.  Permitir a criação de critérios de avalição, com nome e descrição, com o 
respectivo peso e indicativo de ativo ou inativo. 

O 

27.  Permitir a criação de formulário de avalição com código, descrição, tipo do 
formulário (avaliação funcional ou para estágio), questionários e seus critérios. 

O 

28.  Dispor de cadastramento para formar o comitê de avaliação, com código, 
descrição, indicação das matrículas e cargos. 

O 

29.  O sistema deverá permitir o processo de avaliação de desempenho dos 
funcionários, através dos respectivos formulários, com data de início, data 
prevista e efetiva da avaliação, com a informação da respectiva comissão, com os 
questionários e suas respostas, para formação da nota e parecer 
final, com possibilidade de incluir observações. 

 
O 

30.  Permitir o processo de auto avaliação a ser realizado pelo funcionário, com o 
devido formulário, questionários e seus critérios, para ajuda na composição da 
avaliação de desempenho feita pelo gestor. 

 
O 

31.  Dispor de funcionalidade para realizar o agendamento das reuniões da avaliação 
de desempenho, através do próprio sistema. 

O 

 Prontuário Eletrônico  

32.  Deverá possuir, obrigatoriamente, um único de pessoas, identificado pelo CPF, O 
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não permitindo a duplicidade do mesmo, onde conterá, entre outros, os dados 
pessoais: 

33.  Nome, Nome Social e Nome Cracha. O 

34.  Alistamento Militar Número, Série, Tipo e Data de Emissão. O 

35.  Carteira Identidade (RG) com Órgão Emissor, UF e Data. O 

36.  Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Número, Categoria, Data de Emissão e 
Validade. 

O 

37.  Carteira Profissional (CTPS) Número, Série, UF e Data. O 

38.  Cartão Cidadão Número e Identificação do SUS. O 

39.  Data de Nascimento, Naturalidade, Nacionalidade, Sexo, Estado Civil, Raça, Fator 
RH e Tipo, entre outros. 

O 

40.  Endereço Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, Cidade, Estado, 
Telefone e E-mail. 

O 

41.  Grau de Instrução e Especialidade. O 

42.  Nome do Pai, Nome da Mãe, Nome do Cônjuge e Data de Nascimento. O 

43.  PIS Número, Data do cadastramento, Banco e Agencia. O 

44.  Título Eleitor Número, Zona e Seção. O 

45.  Tipo de deficiência. O 

46.  Estrangeiro com Número da Carteira, Órgão e UF Emissor, Data de Chegada, 
Naturalizado e Casado (s/n). 

O 

47.  Deverá ter um cadastro de funcionários, identificado pela Matrícula, sendo 
única no cadastro 
complementando, de forma integrada, o Cadastro de Pessoas com dados 
funcionais, entre outros, de: 

 
O 

48.  Data de Admissão, Tipo, Situação, Tempo de Experiência, Vínculo, Categoria. O 

49.  Vantagens e Benefícios com as concessões e tipo. O 

50.  Cargo, Carga Horária e Referencia Salarial. O 

51.  Local de Trabalho e situações de controle de marcação de Ponto. O 

52.  Dados de Unidade Orçamentária. O 

53.  Dados de Banco, Agência e Conta para crédito do salário. O 

54.  Deverá ter o Cadastro de CBO – Classificação Brasileira de Ocupações com 
possibilidade de 
atualização pelo usuário. 

O 

55.  Permitir o Cadastro de Cargos com informação de: 

 Código e descrição do cargo, 

 CBO, tipo de Cargo (estatutário, CLT, comissão, efetivo, entre outros) 

 Indicação de inativo e data de cancelamento 

 Quantidade de vagas totais, vagas ocupadas e disponíveis 

 Especialidade (ex. especialidades médicas), indicação de periculosidade, 
insalubridade e grau, 

 Atividade com código, descrição e indicação de exposição a agente nocivo, 

 Atos de movimentação do cargo, tipos de movimentação da vaga (criação ou 
extinção do cargo, aumento ou redução de vagas) quantidade de vagas e 
data da movimentação carga horária, com fundamento legal de Ato e tipo de 
Norma, 

 Composição do Cargo com a referência salarial, e valor do salário bruto, 

 
 
 
O 
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 Informações específicas para o Tribunal de Contas. 

 Categoria dos Cargos, com indicação de administração, operacional, 
magistério, entre outros. 

56.  O sistema deverá ter um Cadastro de Referencia Salarial, com informações de 
código da referência salarial, descrição composta por tabela, grade, nível e letra, 
descrição continua, valor do salário, data de início de vigência, indicativo de ativo 
ou inativo, referência e classe. 

 
O 

57.  Dispor do Cadastro de Lotação do funcionário indicando a unidade da instituição, 
horário, tipo de ponto, do relógio de ponto, centro de custo, e local de trabalho. 

O 

58.  O sistema deverá ter o Cadastro de Local de Trabalho, com código, descrição, 
sigla, indicação de ativo ou inativo, número da Portaria de criação, endereço 
completo, telefone para contato e nome do responsável pelo Local de Trabalho. 

 
O 

59.  Dispor do Cadastro de Carga Horária, com o código da carga horária, 
quantidade de horas semanais, quantidade de horas mensais e observações. 

O 

60.  Dispor do Cadastro de Bancos e Agências, com a indicação do código do Banco, 
nome do Banco, número de Agência, nome de Agência e dígito, com endereço 
completo. 

O 

61.  O sistema deverá ter o Cadastro de Unidades, com o código e nome da Unidade, 
sigla, indicação se está ativa ou inativa, número da Portaria e data da criação, 
CNPJ, endereço completo, nome, e-mail e contato do responsável pela Unidade, 
código da Unidade “pai”, estrutura do nível, subordinação hierárquica, código do 
Centro de Custo e informações de Orçamento tais como: ano base, número da 
Ficha, Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Aplicação, Fonte de Recurso, Função, 
Sub Função e Programa. 

 
 
O 

62.  Dispor do Cadastro de Centro de Custo, com código e descrição, se ativo ou 
inativo, a que grupo de Centro de Custo pertence e endereço completo e telefone 
de contato, e informações de orçamento como no Cadastro de Unidades. 

 
O 

63.  O sistema deverá ter o Cadastro de Vínculos indicando se está inativo ou não, 
regime jurídico, vínculo funcional (efetivo, comissão, temporário), incidências de 
impostos e contribuição sindical, de vantagens, de vale transporte, de tipo de 
regime (RPPS, RGPS, outros) de 13º salário, entre outros. 

 
O 

64.  Permitir o Cadastro de Dependentes, relacionados ao funcionário, contendo as 
informações do nome do Dependente, data de nascimento, documentação (ex. 
CPF, RG), sexo, estado civil, escolaridade, tipo de dependência (ex. filho, cônjuge, 
pai, mãe, enteado etc.), e se possui alguma deficiência, entre outros. 

 
O 

65.  Permitir a configuração dos Dependentes de forma a considerá-los ou não para 
fins de Imposto de Renda, salário família, previdência e assistência médica, e por 
idade limite. 

O 

66.  Dispor do Cadastro de Pensionistas, relacionado ao funcionário, com informação 
do nome do pensionista, CPF, RG, endereço completo, data de nascimento, 
parentesco, dados bancários completos, datas de início e fim da pensão, 
percentual da pensão, se gera abatimento no imposto de renda, e observações 
para histórico. Permite a personalização da fórmula para cálculo de pensão para 

 
O 
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pensionista específico para cada caso. 

67.  O sistema deverá emitir declaração de valores pagos à pensão alimentícia em 
nome do funcionário e do beneficiado. 

O 

68.  Dispor do Cadastro de Tipos de Ausências e Atestados de funcionários, com a 
informação do Código do Afastamento, Descrição, com vários parâmetros para 
indicação do tratamento de 13º salário, férias, licença prêmio, biênio, se indicação 
de CID é obrigatório ou não, quantidade de dias mínimo e máximo considerando 
o sexo, para determinado tipo de Afastamento, quantidade de lançamentos do 
Tipo Afastamento por ano, se permite concomitância, se cancela o dia no Banco 
de Horas, entre outros. 

 
 
O 

69.  O sistema deverá ter o Cadastro de Ausências e Atestados de funcionários, com 
motivo de afastamento, data de início e fim com indicação da quantidade de dias, 
data do retorno, ou data inicial e final com a indicação de quantidade de horas, 
indicação do CID, nome do médico, órgão de classe e número e Unidade da 
Federação do CRM, nome da clínica/ hospital quando for o caso, documento 
apresentado quando for o caso, e observações para histórico, inclusive nome do 
parente e grau de parentesco. 

 
 
O 

70.  Permitir o Cadastro de Tipo de Cedências, com o código e descrição, com 
parâmetros de abate ou não tempo de serviço, com ou sem ônus e se prorroga ou 
não o Estágio Probatório. 

O 

71.  Dispor do Cadastro de Cedências do funcionário, tanto para cessão a outra 
entidade como para aqueles recebidos, com informação das entidades origem ou 
destino, data de início e fim com indicação da quantidade de dias, documento da 
cedência (Número e data), fundamentação legal, e observações para histórico. 

 
O 

72.  Permitir o Cadastro de Averbações de tempo de serviço do funcionário, com 
informações do nome da Entidade, CNPJ, data de início e fim, com indicação da 
quantidade de dias, quantidade de dias de abatimento, considerando ou não para 
fins de contagem de tempo, indicação para contagem de progressão, de licença 
prêmio e observações para histórico. 

O 

73.  Dispor do Histórico de Cargo, por Funcionário, na situação em que se efetua a 
alteração do Cargo, da Carga Horária e da Referência Salarial, para uma 
determinada data de início e fim, informando o motivo da mudança de cargo e do 
salário, registrando como Histórico a situação anterior. Também permite efetuar 
esta alteração em Lote, ou seja, para diversas matrículas simultaneamente. 

 
O 

74.  O sistema deverá ter o Histórico de Local, por Funcionário, na situação em que se 
efetua a alteração para um novo Local de Trabalho, com informações Tipo do 
Ato, data e descrição, observações e data de início, registrando como Histórico a 
situação anterior. 

 
O 

75.  Permitir o Histórico de Unidade, por Funcionário, na condição em que se efetua a 
alteração para uma nova Unidade, com informações do Tipo do ato, data e 
descrição, data de início, observações, tipo da mudança (mudança da Unidade ou 
alteração de nomenclatura) e tipo de remoção (voluntária ou ofício), registrando 
como histórico a situação anterior. Também permite efetuar esta alteração em 
Lote, ou seja, para diversas matrículas simultaneamente. 

 
O 
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76.  Permitir o Histórico de Bancos e Agência, por Funcionário, na condição em que 
se efetua a alteração para uma conta bancária, com informações de data de início 
e observações, registrando como histórico a situação anterior. 

 
O 

77.  O sistema deverá ter o Histórico de Centro de Custo, por Funcionário, na situação 
em que se efetua a alteração para um novo Centro de Custo, com informações 
Tipo do Ato, data e descrição, observações e data de início e fim, registrando como 
Histórico a situação anterior. 

 
O 

78.  O sistema deverá ter o Histórico de Orçamento, por Funcionário, na situação em 
que o Orçamento é administrado de forma individual em que se efetua a 
alteração para um novo Orçamento, com informações de ano base, data de início 
e fim, registrando como Histórico a situação anterior. 

 
O 

79.  Dispor do Cadastro de Sindicatos de Classe, com informação do nome, CNPJ, 
endereço, código sindical, e relacionamento com respectivo evento da folha de 
pagamento. 

O 

80.  O sistema deverá ter o Cadastro de Filiação do funcionário a sindicato com 
informação do sindicato da classe, data de início e fim, evento para desconto em 
folha, além dos eventos para contribuição assistencial e confederativa quando for 
o caso. 

 
O 

81.  Permitir o cadastramento de servidores admitidos em caráter temporário - ACT 
e controlar o a quantidade de dias com o término de contratação, incluindo 
possível prorrogação. 

O 

82.  O sistema deverá ter o Cadastro de Comissionamento do funcionário com 
informação da data de início, data de fim da designação, vínculo, cargo 
comissionado, carga horária, referência salarial, unidade, centro de custo, ato que 
o designou, portaria, data da publicação, observações, mantendo histórico das 
movimentações, e informações sobre o orçamento tais como: ano base, numero 
da Ficha, Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Aplicação, Fonte de Recurso, 
Função, Sub Função e Programa. 

 
 
O 

83.  Dispor da integração com Sistema Financeiro-Contábil para configuração das 
dotações do orçamento utilizadas para empenho da folha de pagamento. 

O 

84.  Permitir a alteração de vínculo do  funcionário informando novo vínculo, ato 
que  o  designou, descrição, data de início, motivo da mudança, mantendo 
histórico das movimentações. 

O 

85.  O sistema deverá ter o Cadastro dos Atos da Administração com informação de 
número, data, tipo (ex. Portaria, Decreto, Lei, Processo), descrição, publicação, 
motivo, fundamentação legal, quantidade de vagas, data da vigência, data da 
revogação e histórico. 

 
O 

86.  Dispor do Cadastro de Enquadramento, para ser associado a uma Matrícula, para 
efetuar a indicação do cargo, especialidade, capacitação e ambiente, com as 
informações de tempo de serviço líquido, tempo total, cargos anteriores, saldos 
em dias, quantidade de horas, base de cálculo, novo vencimento, referencia 
inicial, valor inicial e observações. 

 
O 

87.  O sistema deverá ter o Cadastro de Advertência e Suspensão, para ser associado 
a uma Matrícula, com tipo advertência e suspensão, e sua descrição, permitindo 
as informações de data de inicio, quantidade de dias, data fim, numero e ano do 
processo e observações. 

 
O 
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88.  O sistema deverá ter o Cadastro de Pericias do INSS, para informar por Matrícula, 
o tipo de afastamento com data de início e fim, atestados utilizados, data do 
ultima dia trabalhado, e dados do requerimento como data do protocolo, tipo de 
perícia, numero do Comunicado de Acidente de Trabalho, numero do 
requerimento, numero do Benefício, espécie do auxílio doença (acidentário ou 
previdenciário) e dados da perícia como data, resultado, data limite e observações. 

 
O 

89.  Dispor do Cadastro de Perguntas e Respostas, para uso na Gestão de Pessoas, 
com código e descrição da Pergunta, descrição da Resposta, e indicativo de ativo 
ou inativo. 

O 

90.  O sistema deverá permitir, em casos de exceção, efetuar a alteração da Data 
de admissão, por motivo adequado. 

O 

91.  Permitir a configuração dos limites de idade para pagamento de salário família e 
para dedução de dependentes no Imposto de Renda. 

O 

92.  Possibilitar alterar o cargo, salário e carga horária, informando os dados 
atualizados, ato que o designou, motivo para mudança de cargo e/ou salário, data 
início, observações, mantendo histórico das movimentações. 

O 

93.  Possibilitar alterar o Local de Trabalho e Centro de Custo, informando novos 
dados, ato que o designou, descrição, data de início, observações, mantendo 
histórico das movimentações. 

O 

94.  Possibilitar alterar horário de trabalho do funcionário, informando os novos 
dados, ato que o designou, descrição, datas de início e fim, observações, 
mantendo histórico das movimentações. 

O 

95.  Permitir a alteração do relógio de ponto do funcionário, informando os novos 
dados, ato que o designou, descrição, datas de início e fim, observações, 
mantendo histórico das movimentações. 

O 

96.  Possibilitar a alteração do vínculo de trabalho do funcionário, informando os 
novos dados, ato que o designou, descrição, datas de início e fim, observações, 
mantendo histórico das movimentações. 

O 

97.  Permitir a alteração do centro de custo/ departamento do funcionário, 
informando os novos dados, ato que o designou, descrição, datas de início e fim, 
observações, mantendo histórico das movimentações. 

 
O 

98.  Permitir a consulta do histórico do funcionário indicando respectivas alterações 
com datas quanto aos seus dependentes, pensão alimentícia, cargos ocupados e 
vínculos, horários, comissionamentos, centros de custo, unidades, averbações, 
cedências, filiação a sindicato, benefícios, escolaridade, relógio, afastamentos, 
atestados, férias e rescisão. 

 
O 

99.  Dispor do processo de consultas, onde o usuário possa verificar todos os dados 
cadastrais tanto pessoais como funcionais, dependentes, recibos de 
pagamentos, lançamentos de afastamentos, lançamentos de férias, rescisão e 
vantagens fixas, entre outros. 

 
O 

100.  Permitir a consulta de servidores por nome ou parte dele, pelo CPF, por código de 
pessoa do Cadastro de Pessoas, por vínculo, por data de admissão, por centro de 
custo, pelo numero do cartão do SUS, pelo número do PIS/ PASEP, por data de 
demissão, entre outros, permitindo a exportação dos dados para arquivos tipo 
CSV. 

 
O 

101.  Dispor de registros de histórico salarial, funcional, financeiro e disciplinar do 
funcionário. 

O 
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102.  O sistema deverá permitir a consulta dos Afastamentos, apresentar os dados por 
Matrícula, permitindo fazer filtro ou ordenação por todas as colunas da tela, entre 
elas: data início, data fim, código do Afastamento, cargo ou sexo. 

 
O 

103.  Permitir a consulta das tabelas auditadas por período, informando colunas e 
registros alterados com valor anterior e após movimentação. 

O 

104.  Permitir a consulta de Biênios do Funcionário, apresentando os períodos 
aquisitivos, com as datas de inicio e fim, quantidade de faltas e afastamentos, 
apresentando o detalhe dos Afastamentos com código, descrição, data de início e 
fim, e observações. 

 
O 

105.  O sistema deverá permitir a consulta, de existência de multi matrículas, com 
informações por nome do Funcionário, matrícula, data de admissão, vínculo, 
unidade de lotação, código do cargo e descrição, entre outros. 

 
O 

106.  Permitir a consulta de Tempo de Serviço, por Funcionário, com informações para 
o mês civil ou curso ou para uma data de pesquisa informada, da quantidade total 
de dias acumulados, considerando a soma de dias trabalhados mais os dias 
averbados, e também dos total de dias abatidos, considerando a soma dos dias de 
afastamentos, dias de faltas e dias cedidos, apresentando a quantidade de dias 
líquidos trabalhados, com resumo de tempo cheio e tempo liquido de tempo de 
serviço. Permite indicar a data desejada, para fins de concessão de adicionais por 
tempo de serviço – ATS. 

 
 
O 

107.  O sistema deverá gerar arquivo de declaração do CAGED por vínculos 
selecionados. 

O 

108.  O sistema deverá gerar arquivo atuarial para servidores efetivos, aposentados e 
pensionistas, com valores e tempo de contribuição ao INSS. 

O 

109.  Permitir a emissão do relatório de admitidos e demitidos no período, com 
possibilidade de filtro por vínculos ou por cargos específicos. 

O 

110.  Permitir a configuração de ativação de auditorias em tabelas específicas pelo 
usuário, para acompanhamento das suas movimentações de alteração, inclusão 
e exclusão. 

O 

111.  O sistema deverá permitir a emissão dos seguintes Relatórios: 

 Relatório CAGED, por mês e ano, e por Vínculo 

 Emissão de Crachás, com nome, CPF, RG, Matrícula e Unidade. 

 Funcionários por Departamento, podendo selecionar mês e ano, e Vínculos, 
Cargos ou Unidade. 

 Gera arquivo NIS, podendo selecionar por data inicio e fim e funcionários. 

 Funcionários por Relógio de Ponto, podendo selecionar mês e ano, Relógio, 
Vínculo ou Cargo. 

 Controle de Ponto, por mês ano, podendo selecionar data de início e fim, 
funcionários, Vínculos ou Unidade. 

 Relação geral de Funcionários com vários dados Cadastrais, podendo 
selecionar ativos, demitidos, e ainda por Vínculo, Unidade ou Cargo. 

 Relatório de Afastamentos, podendo selecionar a data de início e fim, se geral 
ou por funcionário, por tipo de afastamento e por Unidade. 

 Emissão de Certidão, para o funcionário mês e ano selecionado, com 
possibilidade de vários tipos de Certidão como Tempo de Contribuição, 
Tempo de Serviço, Comprovação de Renda, Tempo Acumulativo por Vínculo, 
Requerimento de Aposentadoria, entre outros. 

 
 
 
 
O 
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 Geração do Arquivo Atuarial – Portaria MF 464/2018, com informações para 
uma data de referencia, de Servidores, Aposentados, Pensionistas e 
Dependentes, entre outros. 

 Relatórios de Admitidos e Demitidos, para uma data inicio e fim informada, 
com os principais dados cadastrais dos funcionários. 

 Tempo de serviço do funcionário, para um determinado mês de referencia, 
onde fornece os dias trabalhados, dias abatidos e dias de afastamento, dias 
acumulado líquido, entre outros. 

 Relação dos aniversariantes de um mês informado, podendo selecionar ainda 
por Cargo ou Vínculo. 

 Relação de Cargos e Salários para um mês informado, com a descrição do 
Cargo, valor do salário, quantidade de vagas, quantidade de funcionários 
alocados e quantidade disponível, inclusive a quantidade de efetivo 
comissionado. 

 Consulta Funcionários por Cargo e Vínculo, para um período de mês e ano 
informado, fornecendo a matricula, nome e salário, entre outros. 

 Relatório de Movimentos de funcionários, informando as alterações ocorridas 
com Eventos relacionados a proventos ou descontos, informando a data de 
início e fim, o Evento, sua Descrição e a movimentação ocorrida. 

 Histórico de cargos e salários, por funcionário, apresentando os Cargos por 
período e valor do salário, inclusive o relativo ao Comissionamento (quando 
houver), e os períodos aquisitivos de 
férias com os dias de gozo e abono. 

 Folha de Pagamento  

112.  Permitir a geração de Folhas de Pagamento específicas para os seguintes tipos: 
mensal, férias, rescisão, suplementar, autônomo, 1ª e 2ª parcelas de 13º salário, 
adiantamento, e suplementar de rescisão e de 13º. salário. 

 
O 

113.  Permitir para esta geração de várias Folhas de Pagamento no mês, as suas 
identificações por além do tipo, por número e situação (ex. aberta, calculada, 
fechada). 

O 

114.  Dispor do controle e cálculo para o pagamento de funcionários estatutários, 
celetistas, pensionistas, inativos, contratados e estagiários, possibilitando a 
realização de simulações de cálculos de folhas através da indicação do mês, ano 
e tipo de folha, antes do processamento efetivo. 

 
O 

115.  O sistema deverá efetuar o cálculo, para todos os tipos de folha, para o mês e ano 
selecionado, com possibilidade de processamento geral, ou aplicar filtros para 
uma faixa inicial e final de matrículas, ou uma seleção de matrículas aleatórias, ou 
por unidade, cargo, vínculo, ou órgão. 

 
O 

116.  Permitir a exclusão de cálculos de forma geral, ou ainda com aplicação de filtros 
para exclusão do cálculo por unidade, cargo, vínculo, ou matrículas específicas, 
desde que folha ainda não esteja fechada. 

 
O 

117.  Dispor do controle que após o cálculo mensal já estiver fechado, não deve permitir 
a geração de movimentações que afetem o resultado do cálculo ou histórico 
mensal, mas deve permitir a abertura do cálculo mensal e liberar a 
movimentação, somente por um usuário autorizado com login e senha. 

 
O 

118.  Permitir o controle de datas, tempo de serviço, e faltas para cálculo das férias, 
cálculo de rescisões, cálculo de 13º salário, e outros eventos que dependam da 

 
O 
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contagem de dias trabalhados e períodos aquisitivos. 

119.  O sistema deverá possuir a consulta geral dos eventos realizados por 
funcionário, para determinada folha de pagamento, mês e ano de competência. 

O 

120.  O sistema deverá ter funcionalidade de exportação de dados da folha de 
pagamento em arquivos com layout definido pela Febraban, contendo relação 
de pagamento com salário líquido do funcionário 

 
O 

121.  Dispor do lançamento de eventos variáveis para todos os tipos de folha e para 
determinada mês e ano de competência, em quantidade e/ou valor, com 
facilidade tanto para selecionar um funcionário e cadastrar vários eventos para 
o mesmo, como para configurar um evento selecionando vários funcionários 
para inclui-los. 

 
O 

122.  O sistema deverá possuir o cadastro para lançamentos de eventos fixos na folha 
de pagamento dos funcionários, informado o evento, quantidade e/ou valor, data 
de início, quantidade de parcelas (meses) ou data de término quando houver. 
Possuir facilidade tanto para selecionar um funcionário e cadastrar vários 
eventos para o mesmo, como para configurar um evento selecionando vários 
funcionários para inclui-los. 

 
O 

123.  Permitir a configuração para suspensão temporária ou bloqueio de determinado 
evento cadastrado, por vínculo, cargo, unidade ou funcionário específico, 
informando-se a quantidade, evento e o período de suspensão. 

 
O 

124.  Permitir o bloqueio de cálculo por funcionário por competência, para 
determinado mês, ano e tipo de folha de pagamento, informando o motivo, data 
de inclusão e data fim do bloqueio. 

O 

125.  O sistema deverá ter funcionalidade para reajuste de faixas salariais selecionando 
quais salários deverão ser atualizados, ou ainda por exclusão os que não devem 
ser atualizados, informando percentual ou valor a ser aplicado, data de início 
da vigência, ato que o designou, descrição do motivo do reajuste. 

 
O 

126.  Dispor do histórico dos reajustes nas faixas salariais, e possibilidade de  
exclusão do reajuste cadastrado, retornando à referência anterior. 

O 

127.  Deverá permitir o lançamento de eventos programados em parcelas para 
funcionários em função de processos administrativos ou acertos, informando o 
número do processo, descrição, valor total, valor ou percentual das parcelas, e 
respectivo evento da folha para lançamento e sua situação 
(iniciado, terminado, cancelado, encerrado). 

 
O 

128.  O sistema deverá ter a funcionalidade de efetuar reajustes fixos, indicando para 
um determinado evento se será por quantidade ou valor, com as respectivas faixas 
salariais de/ate, informando se o reajuste é por percentual ou valor, a sua data 
de vigência, o respectivo motivo, e podendo ser efetuado por vínculo, grupo 
ocupacional (administrativo, operacional ou magistério) ou ainda por funcionários 
através da matrícula. 

 
O 

129.  O sistema deverá possuir o cadastro de suspensão do cálculo de determinada 
folha de pagamento para funcionário, informando-se a matrícula e justificativa 
para suspensão. 

O 

130.  Permitir o cadastro de recolhimento de INSS de outras empresas, informando 
a empresa, CNPJ, cargo, período empregado, valor do salário base, valor de 
desconto e observações. 

O 
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131.  O sistema deverá ter função para cálculo do tempo de serviço e contribuição, 
incluindo o registro de empregos anteriores. 

O 

132.  O sistema deverá gerar arquivos bimestrais referentes à remuneração dos 
profissionais da educação para envio ao sistema SIOPE do FNDE - Ministério da 
Educação. 

O 

133.  Dispor do controle de insuficiência de saldo na folha de pagamento, informando 
por matrícula e evento, a data e valor para desconto em folhas posteriores. 

O 

134.  Deverá possuir o cadastro dos eventos da folha de pagamento, tanto de 
proventos como de deduções, e aqueles de controles (neutros), podendo ser 
fixos ou variáveis, com sua descrição e situação de ativo ou inativo. 

 
O 

135.  O sistema deverá ter possibilidade de parametrização dos eventos para 
incidências de INSS, IRRF, FGTS, em todos os proventos e descontos, inclusive 
sobre 13º salário e férias, com indicação se participa de Holerite, DARF, se 
controla falta de férias ou licença prêmio, se deve ser tratado para empenho, e 
sua associação com o evento de média de férias e de 13º salário e incidências para 
as rotinas anuais (DIRF, RAIS, MANAD). 

 
O 

136.  O sistema deverá possuir a funcionalidade de cadastramento das fórmulas de 
cálculo para eventos, configuráveis pelo usuário, com sua ordem de execução na 
respectiva folha, dando flexibilidade ao mesmo de alterá-las para fins de 
adaptação às novas exigências legais. 

 
O 

137.  Permitir a configuração das fórmulas de cálculo por tipo de folha de pagamento, 
sendo que as fórmulas poderão ser genéricas para o evento ou específicas apenas 
para determinados vínculos ou cargos, neste caso sobrepondo-se à fórmula 
genérica caso exista, e ainda permitir a configuração para inclusão do evento 
desta fórmula no holerite. 

 
O 

138.  Dispor de controle de margem consignável, para os servidores, com percentuais 
parametrizado  pelo usuário. 

O 

139.  Permitir a geração de arquivo de remessa de desconto de consignável, após o 
processamento dos dados, através do layout pré-definido com a Matrícula, 
eventos, e valor. 

O 

140.  Permitir o controle do arquivo de retorno do desconto consignável para o 
controle dos valores e efetivação do desconto. 

O 

141.  Dispor da geração de arquivos de carga de servidores, carga de margem e carga 
de consignação, para tratamento dos valores consignados. 

O 

142.  Permitir a geração do arquivo LOM – Lei Orgânica Municipal, com as informações 
dos funcionários de cada bimestre. 

O 

143.  Deverá ter a funcionalidade para cadastro das tabelas de salário família, desconto 
por dependente do IRRF, INSS e IRRF, como as faixas e parâmetros de cálculo 
como faixa inicial e final, percentual, valor a deduzir e valor referência para teto. 

 
O 

144.  Permitir nas situações que forem necessárias, a suspensão temporária do 
pagamento de tempo de serviço, informando a Lei, data de publicação, o evento 
respectivo, com numero, ano, descrição e data do ato, se aplicável para 
determinado vínculo, cargo ou unidade, e a data e usuário que fez a inclusão. 

 
O 

145.  Permitir a personalização de mensagens nos holerites, para um determinado 
mês, ano e folha de pagamento, podendo filtrar por unidade e por relógio de 
ponto. 

O 
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146.  O sistema deverá ter a funcionalidade de associar os eventos ao orçamento, 
podendo ser por vínculo, tipo de folha ou unidade, para um determinado ano 
base, indicando para aquele evento a natureza da despesa, o sub elemento, a 
conta contábil, rubrica ou aplicação. 

O 

147.  Dispor da associação das fórmulas de cálculo aos seus eventos, com a indicação 
do tipo de folha, vínculo e cargo. 

O 

148.  Permitir a indicação de um credor associado a um evento, com a possibilidade de 
indicar o vínculo, unidade, tipo de folha e órgão. 

O 

149.  O sistema deverá ter a possibilidade de indicar para um evento uma oneração 
específica quanto a orçamento, com a indicação de vínculo, unidade ou tipo de 
folha, informando para qual data base e ficha de orçamento, associando aos 
controles do mesmo órgão, unidade, programa, ação, fonte de recurso, entre 
outros. 

 
O 

150.  Permitir a consulta de afastamentos e demitidos em determinado mês e ano de 
referencia, informando os dados do funcionário o tipo de movimento 
(afastamento ou demissão) com o código do movimento e data de inicio e fim 
quanto se tratar de afastamentos ou data de demissão. 

 
O 

151.  O sistema deverá efetuar o cálculo de pensão alimentícia, podendo ser 
personalizado conforme o caso, com viabilidade de programação para desconto 
em férias e 13º salário. 

O 

152.  Dispor da configuração e controle dos descontos e pagamentos de pensões 
alimentícias, bem como a geração de respectivos arquivos bancários com valor 
líquido para crédito em conta do beneficiário, inclusive quando houver mais de 
uma pensão alimentícia por servidor, com informações bancárias distintas. 

 
O 

153.  Deverá possuir o Cadastro para Profissionais Autônomos com informação do CPF, 
nome, data de nascimento, sexo, RG, CNH, PIS, endereço completo, telefones e e-
mails de contato, C.B.O., exposição a agentes nocivos, tipo de transporte (ex. 
passageiros ou carga) no caso de motorista autônomo, dados do cargo, carga 
horária, referencia salarial, e dados bancários. 

 
O 

154.  Permitir o lançamento de variáveis para um determinado mês e ano e folha de 
pagamento para autônomos, e selecionando um autônomo com o cadastramento 
do evento e quantidade ou valor. 

O 

155.  O sistema deverá possuir o cadastro para lançamentos de eventos fixos na folha 
de pagamento de autônomos, informado o evento, quantidade e/ou valor, data 
de início, quantidade de parcelas (meses) e data de término. 

 
O 

156.  Permitir efetuar o cálculo da folha apenas para autônomos, para um determinado 
mês e ano, com possibilidade de exclusão antes de ser fechada. 

O 

157.  Permitir a consulta da folha gerada para autônomo com todos os eventos, para 
um determinado mês e ano, podendo a consulta ser para todos os autônomos, ou 
ser para um autônomo específico. 

O 

158.  Deverá possuir o cadastro de competência para controle de abertura de para 
todos os tipos de folha, com registro do mês, ano, número da folha, tipo da folha, 
situação de cálculo (liberada para cálculo, em conferencia, fechada), data de 
pagamento, indicação para tratamento de RAIS, DIRF, AUDESP, se participa do 
Portal ou do Holerite Web e tratamento para empenho. 

 
O 

159.  O sistema deverá ter controles de fechamento de competência da folha, não 
permitindo a partir daí qualquer lançamento ou alteração nos movimentos da 

O 
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folha. 

160.  Permitir a consulta para conferência dos dados processados para SEFIP antes do 
fechamento do arquivo, inclusive da situação se está aberta ou calculada. 

O 

161.  O sistema deverá processar e gerar arquivos para a SEFIP, para todos os tipos de 
folha, conforme padrões definidos pela CAIXA, inclusive as retificadoras. 

O 

162.  Permitir a consulta de análise crítica para a SEFIP, para um determinado mês e ano 
de competência e mês de referência, informando por funcionário os dados de 
bases de INSS e INSS do 13º salário, com os descontos processados e valor real 
aplicado, informando as eventuais diferenças. 

 
O 

163.  Permitir a consulta para determinado ano, das Fichas de orçamentos, com as 
informações do numero da Ficha, dotação, tipo de orçamento, órgão, unidade 
orçamento, sub elemento, natureza da despesa, entre outros, com possibilidade 
de variados filtros pelas colunas da tela e de exportação da consulta para 
arquivos tipo CSV ou HTML. 

 
O 

164.  O sistema deverá gerar arquivos, para um mês e ano, para a Secretaria da Receita 
Previdenciária – SRP, conforme especificações do MANAD, com possibilidade de 
filtro por competência por mês, ano, tipo e número de folha, ou vínculos, com 
geração dos arquivos de Lotação, Rubricas, Contabilização da folha, Mestre da 
folha, Itens da folha e Cadastro dos Funcionários. 

 
O 

165.  O sistema deverá ter o orçamento, se possível integrado ao Sistema Financeiro-
Contábil, por Ano Base ou exercício, com informações do Órgão, Unidade, 
Função, Sub Função, Aplicação, Programa, Ação, Dotação e Ficha, Fonte de 
Recurso, Rubrica, Natureza da Despesa, Sub Elemento. 

 
O 

166.  Deve possuir a integração com Sistema Financeiro-Contábil para empenho da 
folha de pagamento, para um determinado mês e ano, com possibilidade de filtro 
por competência de mês, ano, tipo e número de folha, unidade orçamentária ou 
grupo de matrículas aleatórias, através de geração em arquivo, que possa ser lido 
ou importado de forma automática pela Contabilidade, sem necessidade de nova 
digitação, gerando: 

 Arquivo de empenhos do mês 

 Arquivo de empenhos do mês discriminado por dotação 

 Demonstrativos com gastos com pessoal 

 
 
 
O 

167.  Dispor de consulta para uma competência de mês, ano, tipo e número de 
folha, da relação de eventos calculados, apresentando por matrícula o valor 
absoluto e valor real calculado. 

O 

168.  Permitir a consulta de funcionários com função gratificada, podendo selecionar a 
consulta por matrícula, nome de funcionário ou parte dele, ativos ou inativos, 
cargo, data de início ou fim do comissionamento, unidade ou vínculo, entre 
outros, com a possibilidade de exportação dos dados para arquivos tipo CSV. 

 
O 

169.  Deverá possuir a funcionalidade para comparação de quantidade e valores 
calculados para eventos entre duas folhas de pagamento (competências). 

O 

170.  Permitir cadastro das incidências para pontuação e os lançamentos manuais na 
Progressão Horizontal do funcionário que irão compor cálculo da sua pontuação, 
por ano de efetivo exercício no serviço público municipal, e deverá lançar 
automaticamente na folha de pagamento do funcionário. 

 
O 

171.  Dispor da funcionalidade de Importação de arquivo de consignável, com layout O 
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pré-definido, com informações dos funcionários, valor consignado, para um 
determinado mês de competência. 

 Lançamento e cálculo de benefícios  

172.  O sistema deverá ter funcionalidades para cadastro e controle dos tipos de 
Benefícios oferecidos, fornecendo relatórios e atendendo aos requisitos da lei. No 
cadastro de Benefício deve conter informações de descrição, valor (quando 
aplicável), quantidade do benefício, relacionamento com o evento da folha e se 
está ativo ou inativo. 

 
O 

173.  Deverá permitir o cadastramento dos devidos parâmetros e controle automático 
para pagamento de Benefícios, quando o funcionário está em gozo de férias, 
sobre a proporcionalidade quanto aos dias úteis e mês fechado, ou ainda aos dias 
da admissão até fechamento do mês. 

 
O 

174.  Deverá possuir configuração de benefícios autorizados aos vínculos 
cadastrados, de forma que sistema faça validação com o vínculo do funcionário 
para concessão apenas de benefícios permitidos, e também da suspensão 
automática por motivo de afastamento. 

 
O 

175.  O sistema deverá ter Cadastro das empresas fornecedoras pelas quais são 
concedidos benefícios aos funcionários (ex. empresas de transporte público, vale-
refeição etc.), com informação da razão social, CNPJ, endereço e contatos, e se 
está ativo ou inativo. 

 
O 

176.  Permitir a existência de controle de competência para o tratamento de benefícios, 
com a indicação do mês e ano, data de inicio e fim do cálculo, bem como do 
período de apuração e data para crédito. 

O 

177.  O sistema deverá ter Cadastro das linhas de transporte coletivo oferecidas como 
benefício, com informações de descrição, fornecedor, nome da linha, tipo (ex. 
municipal, intermunicipal), valor da passagem, data de início e fim, com indicação 
de ativo ou inativo e observações. 

 
O 

178.  Dispor da alteração no valor da passagem da linha, informando novo valor, 
data de início, e mantendo histórico das alterações. 

O 

179.  Permitir cadastrar as linhas de transporte coletivo utilizadas por funcionário, 
individualmente, com informação do fornecedor, da linha, quantidade de 
passagens diárias, data de início do benefício, dias da semana, se efetua ou não o 
desconto, forma de recebimento (ex. crédito em folha, carga em cartão etc.) e 
indicativo de tratamento para feriados. 

 
O 

180.  Permitir a consulta de funcionários que utilizam determinada linha de 
transporte público, quantidade de passes diários e valor. 

O 

181.  O sistema deverá ter a possibilidade de informar para determinado benefício, 
se ocorrerá o abatimento da quantidade de dias do benefício, dependendo da 
ocorrência do tipo de afastamento e as observações. 

 
O 

182.  Dispor da consulta por funcionário, relacionado ao fornecedor do beneficio de 
Vale Transporte, sobre o saldo, ultima utilização do saldo, data de início e fim, se 
houve o pagamento e observações. 

O 

183.  O sistema deverá emitir relação de vale transporte (quantidade e valor) por 
unidade, e conforme mês e linha selecionada, para facilitar a separação e envio 
aos funcionários. 

O 

184.  Permitir a consulta dos benefícios por funcionário, apresentando ambém os 
dados de dependentes como nome, CPF, sexo, data de nascimento e data de 

O 
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inclusão. 

185.  O sistema deve permitir a consulta dos valores descontados, para determinado 
benefício, mês e ano, com possibilidade de impressão do relatório. 

O 

186.  O sistema deve permitir a consulta do cadastro de benefícios, por funcionário, 
apresentando o histórico de vale transporte e suas recargas, bem como do vale 
alimentação e vale refeição. 

O 

187.  Dispor da execução do cálculo dos benefícios para determinado mês, ano e tipo 
de benefício, informando o período inicial e final, com a quantidade de dias úteis 
e data de carga, permitindo o geral ou específico por funcionário(s), podendo 
informar unidades ou vínculos específicos. Também deve permitir a consulta após 
a realização deste cálculo. 

 
O 

188.  Permitir a importação dos arquivos de vale transporte, para determinado mês e 
ano, com a data de importação, selecionando o tipo de arquivo como: valor do 
vale transporte, saldo, linha x funcionário, bloqueio, faltas, entre outros. 

 
O 

189.  O sistema deve permitir a importação para determinado mês e ano, do valor do 
plano de saúde. 

O 

190.  O sistema deverá calcular e apresentar as informações referentes ao desconto 
de benefícios no pagamento do funcionário, conforme parâmetros cadastrados 
para atender limites legais. 

O 

191.  Deverá ter a funcionalidade para exclusão de cálculos de benefícios, para 
determinado mês e tipo de benefício, geral ou específico por funcionário(s), 
unidade ou vínculo. 

O 

192.  Permitir a alteração de quantidade e valor de benefícios calculados manualmente 
para determinado funcionário no mês. 

O 

193.  Dispor do Cadastro de Planos de Saúde conveniados, informando nome do plano 
ou empresa, CNPJ, código da ANS, código do convênio, data de início e fim da 
vigência, endereço completo, e evento da folha de pagamento relacionado. 

 
O 

194.  Permitir o Cadastro de titulares, dependentes ou agregados que aderiram ao 
plano de saúde, informando tipo de plano (ex. enfermaria, apartamento, 
odontológico), data de adesão, data de cancelamento, evento para lançamento 
na DIRF, código do associado, código do cartão do plano de saúde e observações. 

 
O 

195.  O sistema deverá permitir o bloqueio de determinado benefício, para funcionário, 
ou cargo, vínculo e unidade, com data início e fim do bloqueio do benefício, com a 
situação do bloqueio (ativo ou suspenso) e observações, e automaticamente ao 
fim do período de bloqueio programado, retornar a concessão do benefício. 

 
O 

196.  O sistema deverá gerar o arquivo de exportação, para determinado benefício, 
para o mês e ano selecionado, bem como o valor total envolvido. 

O 

197.  O sistema deverá emitir relatórios, entre outros de: 

 Relação de Linhas e Funcionários, apresentando por Linha de transporte os 
funcionários com a quantidade de passes, valor por passe e valor total. 

 Relatório por Benefício, apresentando para um determinado mês e ano, as 
informações relativas ao benefício. 

 Relatório de vale transporte, para um determinado mês e ano, selecionado 
se tipo municipal ou intermunicipal, com possibilidade de escolher a linha, 
gerando inclusive o recibo de entrega do vale transporte. 

 Protocolo de entrega do vale refeição ou vale alimentação, para assinatura do 

 
 
 
 
 
 

C 
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funcionário. 

 Relatório da Ficha Financeira de benefícios, para o funcionário e determinado 
mês e ano, podendo gerar em PDF ou CSV. 

 Relatório de planos de saúde, para determinado mês e ano. 

 Relatório de solicitação (opção) pelo vale transporte, com a informação da 
linha e empresa. 

 Relatório de consulta por tipo de benefício, por funcionário, para um período 
de mês e ano e um período até de mês e ano. 

 Lançamento e cálculo de vantagens  

198.  O sistema deverá efetuar o controle dos períodos aquisitivos dos funcionários 
para finalidade de férias, calculando e informando datas limites de cada período 
aquisitivo, apresentando os códigos e descrição dos movimentos e afastamentos, 
com data de início e fim, quantidade de dias da 
ocorrência e observações. 

 
O 

199.  Permitir a geração dos novos períodos aquisitivos de férias, para o ano e mês 
indicado, sendo também possível a geração manual do novo período pelo usuário, 
para funcionários específicos, ou para um período de /ate da data de admissão, 
ou por Unidade, Cargo ou Órgão. 

 
O 

200.  O sistema devera efetuar o cálculo de folha de pagamento para Férias, com 
possibilidade de geração para uma matrícula específica, para uma faixa de/ate de 
matrículas, por matrículas aleatórias, e por unidade, cargo, ou vínculo, inclusive 
permitindo a conferencia. 

 
O 

201.  Permitir o lançamento do movimento de férias do funcionário, incluindo 
lançamentos de abono pecuniário de férias, antecipação de 13º salário, 1/3 de 
férias, data de início do gozo, quantidade de dias, data de retorno, mês/ano da 
folha de pagamento, tipo de folha, número da folha e data para pagamento e 
informação de memorando interno da autorização de férias e observações. 

 
O 

202.  O sistema deverá efetuar automaticamente lançamento de 1/3 das férias no 
período aquisitivo quando for lançadas férias para o funcionário, podendo o 
usuário editar posteriormente. 

O 

203.  Permitir a inclusão de lançamentos variáveis relativas a benefícios, por 
funcionário, para determinado mês e ano, na folha de férias, associando o código 
do evento com a quantidade e valor, inclusive com a quantidade de parcelas. 

 
O 

204.  O sistema deverá efetuar a análise crítica dos movimentos de férias, para 
determinado mês e ano, considerando os parâmetros para esta análise. 

O 

205.  Permitir que os lançamentos de férias sejam realizados de forma 
descentralizada por cada secretaria, ficando para o departamento de RH apenas 
conferir e incluir na folha. 

O 

206.  O sistema deverá permitir a etapa de conferência dos lançamentos de férias, 
alterando-se a situação do movimento para que seja incluído na folha. 

O 

207.  Permitir uma vez que foi processada a folha de pagamento, que os lançamentos 
de férias apenas poderão ter retificação nas datas de início e fim do gozo, 
mantendo o registro que a movimentação foi alterada 

O 

208.  Permitir a sustação do lançamento de férias, retornando os dias para período 
aquisitivo do funcionário, mantendo registro na movimentação. 

O 

209.  Dispor da configuração individual do funcionário para inclusão automática de 
antecipação do 13º salário e abono pecuniário, quando do lançamento de férias, 

 
O 
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por período aquisitivo, desde que solicitado. 

210.  O sistema deverá gerar crítica dos lançamentos de férias, tais como movimento 
de férias sem 1/3, quantidade de abono incorreta ou ausência de descanso 
conforme CLT, pecúnia cadastrada em folha não correspondente e quantidade 
de movimento incorreta. 

 
O 

211.  Dispor a funcionalidade para geração de férias coletivas, informando a folha de 
pagamento, data início e data fim, podendo ser por um período de/ate da data de 
admissão, ou selecionando unidades, órgãos e cargos para os quais serão gerados 
os lançamentos de férias dos funcionários, considerando ainda proporcionalidade 
para os admitidos que não tenham completado período aquisitivo. 

 
O 

212.  O sistema deverá ter Cadastro de parâmetros para abatimentos de faltas nas 
férias, por vínculo, com quantidade mínima e máxima, saldo de férias, saldo de 
1/3 de férias e saldo de abono. 

O 

213.  Permitir o cadastro de falta proporcional, inclusive para os funcionários da 
Educação, para determinado código de falta, com período inicial e final de 
validade, com as informações de quantidade mínima e máxima, saldo de férias, 
saldo de 1/3 de férias e saldo de abono. 

 
O 

214.  Permitir a geração dos períodos aquisitivos de Licença Prêmio, inclusive para a 
situação de pecúnia e descanso, para o ano e mês indicado, considerando as 
situações de faltas ou afastamentos que podem afetar este aquisitivo, sendo 
também possível a geração manual do novo período pelo usuário, para 
funcionários específicos, ou para um período de /ate da data de admissão, ou 
por Unidade, Cargo ou Órgão. 

 
O 

215.  O sistema deverá gerar os novos períodos aquisitivos de Tempo de Serviço, para 
o ano e mês indicado, considerando as situações de faltas ou afastamentos que 
podem afetar este aquisitivo, sendo também possível a geração manual do novo 
período pelo usuário, para funcionários específicos, ou para um período de /ate 
da data de admissão, ou por Unidade, Cargo ou Órgão. 

 
O 

216.  Permitir a geração de uma Relação com as Licenças Prêmio com períodos 
aquisitivos já validados, considerando as faltas que podem afetar o período 
aquisitivo. 

O 

217.  O sistema deverá ter o tratamento das vantagens pessoais como valor dos 
acréscimos ou diferença salarial nos casos de função gratificada, aplicação do 
percentual de adicional médico para os casos de Universitários, adicional 
periculosidade, adicional insalubridade e adicional noturno, quando aplicáveis, 
adicional terça parte, adicional sexta parte, vantagens dos profissionais da 
Educação, entre outros. 

 
O 

218.  Relatórios: 

 Avisos ou Recibos de Férias, por funcionário individualmente, por unidade, 
cargo, ou por funcionários a serem selecionados numa relação. 

 Escala de férias, para uma data de início e fim informada, com filtros por 
órgãos, unidades e vínculos, e opções de agrupamento por período aquisitivo, 
período de gozo, fornecendo os períodos de início e fim de aquisitivo de cada 
funcionário, com dias de aquisitivo, dias de débito e saldo, com a data de início 
e fim efetiva das férias. 

 Formulários para programação de férias com filtros por órgãos, unidades e 

 O 
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vínculos. 

 Relação de funcionários em férias no mês, por folha de pagamento. 

 Informações dos meses que o funcionário recebeu os eventos de hora extra, 
entre outros, os quais entram no cálculo da média para férias, para 
conferência do valor pago. 

 Funcionários que possuam um ou mais períodos aquisitivos vencidos e 
acumulados para férias, com possibilidade de filtro por unidade, e 
agrupamento por órgão, unidade ou relógio. 

 Relatório de Requerimento de solicitação de adiantamento do 13º salários nas 
férias, gerado por funcionário. 

 Relação da movimentação de férias ou conferencia de pagamento, para um 
determinado mês e ano, com filtro por unidade, órgão ou usuário (responsável 
por férias no RH), informando por funcionário a data de início e fim do 
movimento, quantidade de dias, início e fim do aquisitivo, dias de direito e 
saldo do aquisitivo. 

 Relatório para conferencia de dias de direito e saldo, podendo através de filtro 
selecionar a data de início e fim de aquisitivo, e por unidade, vínculo ou Órgão, 
apresentando por funcionário os dados de início e fim do período aquisitivo, 
quantidade de dias de direito, saldo e de faltas. 

 Relação da programação de férias, para um período de início e fim informado, 
gerando para cada funcionário os dados de data de início e fim das férias, dias 
de aquisitivo, dias de débito e saldo. 

 Relação de períodos aquisitivos vencidos, podendo ser selecionado de 1 até 5 
períodos, com uma data informada de final de aquisitivo, com possibilidade 
de filtro por unidade, cargo, 
relógio ou órgão, fornecendo para cada funcionário a data de início e fim de 
aquisitivo, dias de débito e saldo. 

 Relação das Licenças de Premio validadas aguardando a realização do 
pagamento, considerando a data de solicitação da Licença Premio pelo 
funcionário, indicando os dias de pecúnia, o período aquisitivo e o respectivo 
valor. 

219.  Possuir rotinas para geração de críticas na folha de pagamento calculada: 

 Funcionários ativos que não tenham lançamentos na folha; 

 Funcionários com insuficiência de saldo para pagamento; 

 Funcionários com lançamento de variáveis sem cálculo de folha; 

 Funcionários com benefícios sem cálculo na folha; 

 Funcionários que constam com base de INSS diferente da base de FGTS; 

 Funcionários com direito a benefícios (ex. vale transporte) não processados na 
folha; 

 Funcionários afastados com valor líquido da folha; 

 Funcionários demitidos com valor líquido na folha; 

 
 
 
 

C 

220.  Permitir a consulta da folha calculada, de todos os tipos de folha, por funcionário, 
para determinado mês e ano, apresentando todos os eventos, quantidades e 
valores dos mesmos, com a possibilidade de visualizar os detalhes do cálculo 
realizado (eventos) para obtenção das quantidades de valores, permitindo ainda 
a visualização do holerite com os dados do funcionário e discriminação dos 
proventos e descontos, com a possibilidade de impressão. 

 
C 
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221.  O sistema deverá permitir a consulta da folha calculada de forma geral, ou seja, 
para todos os funcionários, para o mês e ano especificado, apresentando todos os 
eventos, quantidades e valores dos mesmos, com a possibilidade de visualizar 
os detalhes do cálculo realizado (eventos) para obtenção das quantidades de 
valores, permitindo ainda a visualização do holerite com os dados do funcionário 
e discriminação dos proventos e descontos, com a possibilidade de impressão. 

 
C 

 Relatórios  

222.  Relatório da ficha financeira dos funcionários, com todos os eventos de proventos, 
descontos e aqueles de bases de cálculo de cada mês, para um período de mês e 
ano de/até solicitado, permitindo filtro para seleção dos eventos, unidade, 
vínculo, cargos ou um mês, ano e tipo de folha de determinada competência, 
podendo gerar de forma analítica em ordem alfabética de funcionários, por 
matrícula ou ainda na forma resumida ou sintética, com a possibilidade de arquivo 
tipo PDF ou CSV. 

 
 

C 

223.  Resumo geral da folha por mês e ano de competência, com possibilidade de filtros 
por mês, ano, tipo e número da folha, para várias matrículas, vínculos, unidades, 
ou cargos, apresentando os eventos envolvidos e os respectivos valores e 
quantidades, por: 

 Resumo geral da folha 

 Resumo por departamento 

 Resumo por Centro de Custo 

 Resumo por Vínculo 

 Resumo por Cargo 

 Resumo por Unidade ou Unidade Orçamentária 

 
 
 

C 

224.  Geração de arquivo tipo CSV de funcionários com valor líquido negativo, com 
possibilidade de filtros por mês, ano, tipo e número da folha, para várias 
matrículas, vínculos, unidades, ou cargos. 

C 

225.  Geração de arquivo tipo CSV com o resumo da folha por mês e ano de 
competência, por Unidade Orçamentária, com possibilidade de filtros por mês, 
ano, tipo e número  da folha, para várias matrículas, vínculos, unidades, ou 
cargos. 

 
C 

226.  Relatório da folha de pagamento por evento, para uma determinada competência 
de mês, ano, tipo e número da folha, com a relação dos eventos, apresentando a 
matrícula, nome, CPF e cargo, por funcionário, com a quantidade e valor do 
evento, com possibilidade de filtros para seleção de vínculos, unidade, ou centro 
de custo, permitindo ordenar por matrícula ou nome de funcionário, e gerar por: 

 Unidade 

 Centro de Custo 

 Alfabética com cargo e/ou CPF 

 
 
 

C 

227.  Geração de informações de eventos, em arquivo tipo CSV ou TXT, para 
determinada competência de mês, ano, tipo e numero da folha, com todos os 
eventos ou por filtro de determinados eventos. 

C 

228.  Relatório analítico da folha geral, por  unidade, por centro de  custo, por 
vínculo, por unidade orçamentária, com possibilidade de filtros por tipo e número 
da folha, funcionários, vínculos, unidades, centros de custo e unidade 
orçamentária. 

 
C 
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229.  Relatório para empenhos da folha de pagamento, com devidas dotações 
orçamentárias indicadas e valores. 

C 

230.  Relatório de resumo de empenho das obrigações patronais. C 

231.  Relação do resumo de faltas e afastamentos no período por funcionário no 
período. 

C 

232.  Guia de DARF relativa a um período de apuração, para uma ou mais competências 
de mês, ano, tipo e número de folha, para imposto de renda retido na fonte e para 
recolhimento do PIS, permitindo a geração da DARF analítica. 

 
C 

233.  Relatórios analíticos de fechamento da folha, para um determinado mês, podendo 
ter filtros por competência de mês, ano, tipo e número de folha, por grupo de 
matrículas aleatórias, e ainda por vínculo, centro de custo, cargo ou unidade, 
permitindo a geração de: 

 Analítico de folha por Unidade 

 Analítico de folha por nome em ordem alfabética 

 Analítico para conferencia de Holerite 

 Analítico por Unidade Orçamentária, em ordem alfabética, podendo gerar o 
arquivo em tipo CSV. 

 
 
 

C 

234.  Relatório analítico da retenção do imposto de renda. C 

235.  Relação bancária para pagamento dos funcionários, agrupados por banco e 
agência, unidade, órgão ou centro de custo, e com possibilidade de filtro por 
funcionários, vínculos ou, unidade orçamentária. 

 
C 

236.  Resumo da relação bancária, para determinado mês, ano e tipo de folha de 
pagamento, apresentando apenas informações por banco, ou banco e agência, 
com possibilidade de filtro por matrículas, vínculos ou bancos. 

 
C 

237.  Resumo da relação bancária, para determinado mês, ano e tipo de folha de 
pagamento, por unidade ou unidade orçamentária, com possibilidade de filtro por 
matrículas, vínculos ou bancos. 

C 

238.  Resumo da relação bancária, para determinado mês, ano e tipo de folha de 
pagamento, com possibilidade de filtro por matrículas, vínculos ou bancos. 

C 

239.  Relação bancária para crédito dos pensionistas, com possibilidade de filtro 
para seleção de funcionários, bancos ou unidades orçamentárias. 

C 

240.  Relatório para conferência e validação da folha, para determinado mês, ano e 
tipo de folha, apresentando as informações de: 

 Funcionários não calculados 

 Afastados com valor líquido a receber 

 Benefícios não calculados 

 Com variáveis não calculadas 

 Demitidos com valor líquido a receber 

 Com insuficiência de saldo 

 Com bases de INSS e FGTS divergentes 

 
 
 

C 

241.  Emissão de holerites com possibilidade de filtro por unidade, funcionário e 
relógio de ponto, e possibilidade de gerar arquivo texto com informações do 
holerite para impressão em gráfica. 

C 

242.  Relatório das diferenças, por código de evento, entre duas competências de 
mês, ano, tipo e número de folha, apresentando as informações de diferenças 
respectivas. 

C 
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243.  Relatório para a competência de mês, ano, tipo  e  número de folha, visando  a 
conferência de lançamentos de variáveis e da frequência do funcionário, com filtro 
para seleção dos relógios ou de eventos, antes do fechamento da folha. 

 
C 

244.  Relatório de horas extras pagas nas folhas de pagamento do mês, por secretaria 
e dotação, discriminando tipo de hora extra, informando quantidade e valor, 
com a possibilidade de apresentar tanto na forma sintética, como analítica por 
funcionário. 

 
C 

245.  Relatório de contribuições previdenciárias do funcionário no período, com 
informação do salário e contribuição mensal, tanto para contribuições ao regime 
próprio de previdência (RPPS) como para regime geral (RGPS), com a possibilidade 
de geração dos arquivos do tipo CSV. 

 
C 

246.  Guia de recolhimento de contribuição previdenciária para Instituto de Previdência 
próprio (RPPS), com discriminação das bases de cálculo, com anexo. 

C 

247.  Guia de recolhimento de previdência social – GPS para INSS, com 
demonstrativo da GPS e discriminação das bases de cálculo. 

C 

248.  Relatório das obrigações patronais da folha de pagamento por órgão e dotação, 
com informações de recolhimento do segurado, INSS e agentes nocivos, salário 
maternidade, salário família, deduções, seguro, valor devido ao INSS, FGTS, e 
total de encargos, tanto na forma sintética, como analítica por funcionário. 

 
C 

249.  Relatório de provisão de férias e 13º salário, incluindo encargos de INSS e FGTS, 
com possibilidade de selecionar as unidades. 

C 

250.  Relatórios da folha de pagamento de autônomos, para um determinado mês 
e ano, permitindo gerar para arquivo bancário, guia de Previdência Social, Recibo 
de pagamento, resumo da folha, relação por evento ou relação por banco. 

 
C 

251.  Geração de arquivo para a exportação de consignável, com layout pré-definido, 
com informações dos funcionários e valor consignado. 

C 

252.  Importação de arquivo de consignável com layout pré-definido: Matrícula, CPF, 
Código do Evento, 

C 

253.  Valor Consignado, Competência Inicial e Final.  

254.  Relatório dos valores consignados calculados pela folha, com dados dos 
servidores e respectivo valor. 

C 

255.  Relatório com o Quadro de Vagas do pessoal, selecionado para um determinado 
mês, ano e cargo, apresentando as informações da quantidade de cargos 
existentes e preenchidos, separados por servidores e cargos em comissão. 

 
C 

256.  Relatório de evolução mensal, através da comparação de um determinado mês 
e ano inicial com um mês e ano final, com possibilidade de filtro por unidade, 
órgão, e competência de um mês, ano, tipo e número da folha, apresentando as 
informações da folha de pagamento, de admissões ou demissões. 

 
C 

257.  Relatório de encargos sociais, para um determinado mês e ano, com possibilidade 
de filtro por grupo de matrículas, unidade ou unidade orçamentária, podendo 
gerar os dados por analítico de RPPS ou RGPS, apresentando as informações por 
matrícula com dados de órgão, mês e tipo de folha, base de cálculo e valor do 
recolhimento, inclusive para a ocorrência nos casos de 13º salário. 

 
C 

 Rescisão  

258.  Permitir através da ferramenta de criação de relatórios, para cada tela do sistema, 
com no mínimo as seguintes propriedades: 

O 
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259.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, pelo próprio 
usuário sem auxílio de programação. 

O 

260.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios criados, podendo 
inclusive salvar o resultado de alteração do relatório primário como um novo 
relatório. 

O 

261.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do usuário criador, ou 
ainda que possa disponibilizar o relatório criado para todos os usuários do 
módulo, tornando-o público. 

O 

262.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação em arquivo em 
formato aberto 

O 

263.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou linha do Relatório, 
com a seleção de determinada informação, em que possa informar para o campo 
selecionado o “tipo de operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou 
não nulo, se contem ou não contem, não é semelhante, se contido em, ou não 
contido em, e por último informando o conteúdo do respectivo campo. 

 
O 

264.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de funções/ 
operações entre as demais colunas do Relatório, com operadores de igual, 
menor, maior ou igual, dentre os diversos operadores disponíveis. 

 
O 

265.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada coluna, em 
que possa efetuar operações de calcular, como: soma, média, contagem, mínimo, 
máximo e mediano. 

O 

266.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com áreas e de pizza, 
com a utilização de duas colunas, podendo selecionar as operações de operações 
de soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 
crescente ou decrescente. 

 
O 

267.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. O 

268.  Possuir o cadastro de rescisão com informação da data e tipo (ex. trabalhado, 
indenizado, dispensa) do aviso prévio quando aplicável, motivo da demissão, data 
da demissão, data da homologação, numero do ato, data, ano, tipo e descrição 
que o designou, data e tipo do exame demissional, entidade e CRM do médico 
responsável. 

 
O 

269.  Possuir o cadastro de motivos de demissão padronizado, relacionando com 
respectivos códigos para RAIS, FGTS e CAGED. 

O 

270.  Permitir a inclusão de lançamentos variáveis, por funcionário, para determinado 
mês e ano, na folha de rescisão, associando o código do evento com a quantidade 
e valor, inclusive com a quantidade de parcelas. 

 
O 

271.  Possuir a funcionalidade para reintegração de funcionários demitidos, 
mantendo todo cadastro pré-existente, com informação da data de reintegração, 
portaria, tipo de reintegração (ex. Decisão judicial, anistia legal, recondução de 
servidor), número do processo, e data efetiva do retorno. 

 
O 

272.  Permitir cadastro para rescisões coletivas ou por lote, com filtros por centro de 
custo, cargo, e vínculo, ou várias matrículas aleatórias, informando o motivo da 
demissão, data da demissão, data da homologação, numero do ato, data, ano, 
tipo e descrição que o designou, data e tipo do exame demissional, entidade, 
CRM do médico responsável e realizando o processamento em massa. 

 
O 
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273.  Permitir o cálculo e processamento de folha de pagamento para rescisão para um 
determinado mês e ano, a partir do cadastro de rescisão, considerando todo 
histórico funcional dos demitidos, podendo ser para um funcionário, ou para uma 
faixa de matrícula inicial e final, ou um grupo de matrículas informadas 
aleatoriamente, ou ainda por órgão, cargo, vínculo, unidade, data de início e fim, 
permitindo visualizar inconsistências, ou mesmo fazer a exclusão do respectivo 
cálculo. 

 
O 

274.  O sistema deverá permitir a consulta do cálculo da rescisão, para 
determinado mês, ano e funcionário, apresentando todos os cálculos efetuados 
com os eventos de proventos e descontos. 

O 

275.  O sistema deverá permitir a consulta do cálculo da rescisão, para determinado 
mês, ano e todos os funcionários demitidos no período, apresentando todos os 
cálculos efetuados com os eventos de proventos e descontos para cada 
funcionário selecionado. 

O 

276.  Permitir a reintegração do funcionário, informando o código do motivo de 
reintegração e sua descrição, a data, número e ano da Portaria, identificando o 
cargo e unidade para a efetiva reintegração. 

 
O 

277.  O sistema deverá possuir a funcionalidade de reversão de aposentadoria, para 
determinado funcionário, informando a data de reingresso, descrição do motivo e 
observações pertinentes. 

O 

278.  O sistema deverá permitir o cadastro de configuração de termo de rescisão, 
informando a sua descrição, o evento associado e o tipo de referencia (avos, dias 
ou horas). 

O 

279.  Relatórios: 

 Relação bancária, relativo a determinado mês e ano da folha para pagamento 
das rescisões, agrupados por banco e agência, ou por banco, unidade, unidade 
orçamentária, ou centro de custo, e com possibilidade de filtro por 
funcionários, vínculos e bancos, inclusive com a geração dos arquivos 
bancários para pagamento. 

 Resumo da folha de rescisão, para determinada competência, podendo 
selecionar funcionário, vínculo, unidade, ou cargos, com possibilidade de 
gerar: 

 Resumo da folha geral de rescisão 

 Resumo da folha por departamento, ou centro de custo, cargo ou vínculo 

 Resumo da folha por unidade orçamentária em arquivo CSV 

 Resumo do valor líquido em arquivo CSV 

 Resumo para conferência do Holerite 

 Geração do Aviso Prévio do empregador, quando aplicável, com os dados 
pessoais e funcionais do servidor, com a possibilidade de assinalação do 
motivo do Aviso Prévio. 

 Geração do Aviso Prévio do empregador, quando aplicável, nas situações de 
Aviso indenizado, com dados funcionais do servidor. 

 Geração do Requerimento de Seguro Desemprego, conforme modelo do 
M.T.E, com todos os campos devidamente preenchidos. 

 Geração da Ficha de Controle de Desligamento do Funcionário, com controle 
de diversos itens como crachá, carteira de trabalho, tickets, itens de 
almoxarifado, patrimônio, informática, entre outros. 

C 
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 Termo de rescisão de contrato de trabalho com discriminação de todas as 
verbas rescisórias e deduções. 

 Termo de quitação e de homologação, com dados funcionais do servidor, 
motivo da rescisão e respectiva data, mesmo nos casos em que não há valor 
na rescisão. 

 Termo de exoneração e respectivo recibo, com dados funcionais do servidor, 
motivo da rescisão e respectiva data bem como recibo de exoneração com 
detalhamento das verbas rescisórias. 

 Termo de rescisão do contrato administrativo, para o tratamento de 
autônomos, com os dados contratuais como remuneração e detalhamento das 
verbas rescisórias. 

 Declaração de Anuência, com os dados funcionais do servidor e detalhamento 
das verbas rescisórias, com as opções de concordância ou não dos valores, e 
situação de autorização para crédito bancário. 

 Gerar arquivo da guia de recolhimento rescisório do FGTS – GRRF.RE, 
conforme layout definido pela CAIXA. 

 Geração do arquivo de Requerimento de Seguro Desemprego, conforme 
modelo do M.T.E, com todos os campos devidamente preenchidos. 

 Relatório de média de férias para tratamento no processo de rescisão. 

 Execução de obrigações e rotinas anuais  

280.  Permitir através da ferramenta de criação de relatórios, para cada tela do sistema, 
com no mínimo as seguintes propriedades: 

O 

281.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, pelo próprio 
usuário sem auxílio de programação. 

O 

282.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios criados, podendo 
inclusive salvar o resultado de alteração do relatório primário como um novo 
relatório. 

O 

283.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do usuário criador, ou 
ainda que possa disponibilizar o relatório criado para todos os usuários do 
módulo, tornando-o público. 

O 

284.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação em arquivo em 
formato aberto 

O 

285.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou linha do Relatório, 
com a seleção de determinada informação, em que possa informar para o campo 
selecionado o “tipo de operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou 
não nulo, se contem ou não contem, não é semelhante, se contido em, ou não 
contido em, e por último informando o conteúdo do respectivo campo. 

 
O 

286.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de funções/ operações 
entre as demais colunas do Relatório, com operadores de igual, menor, maior 
ou igual, dentre os diversos operadores disponíveis. 

O 

287.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada coluna, em 
que possa efetuar operações de calcular, como: soma, média, contagem, mínimo, 
máximo e mediano. 

O 

288.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com áreas e de pizza, 
com a utilização de duas colunas, podendo selecionar as operações de operações 
de soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 
crescente ou decrescente. 

 
O 
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289.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. O 

290.  Permitir a consulta da quantidade e valor de horas extras do funcionário, com a 
identificação do evento, ano e mês e o tipo de folha. 

O 

291.  O sistema deverá ter a consulta de “avos”, por funcionário, informando a 
quantidade de dias de afastamento dos meses do período solicitado. 

O 

292.  Permitir a acumulação de avos, por funcionário ou de forma geral, para um 
determinado mês e quantidade de dias, para efeitos de cálculos do 13º salário. 

O 

293.  Permitir a solicitação, por funcionário, de antecipação do 13º salário, para um 
determinando exercício, podendo ser pelo processo de antecipação nas férias ou 
para um mês especifico (padrão é novembro), com a respectiva data de 
solicitação. 

 
O 

294.  Permitir a consulta dos funcionários que solicitaram o adiantamento do 13º 
salário, considerando uma data de início e fim da solicitação. 

O 

295.  O sistema deverá ter a funcionalidade para tratamento da competência da DIRF, 
processamento e geração, para um exercício e ano base, com data de início e 
fim da leitura, e controle da remessa (aberto, processado ou fechado), se é 
retificadora ou normal, se do ano calendário ou anteriores, informações do 
responsável pela geração, data do processamento e data do fechamento. 

 
O 

296.  Dispor da consulta analítica de todos os rendimentos tributáveis, deduções e 
recolhimentos, por funcionário no exercício, gerados para a DIRF. 

O 

297.  Possuir consulta do arquivo com dados processados para DIRF, para fins de 
conferência antes do seu envio. 

O 

298.  O sistema deve permitir a alteração manual dos valores no arquivo, podendo 
ser para um tipo específico de folha ou para todas, para um determinado mês, 
ano e funcionário. 

O 

299.  Permitir a informação de rendimentos recebidos acumuladamente relativos a 
processos trabalhistas, informando para um determinado ano e funcionário se o 
tipo de pagamento foi pelo declarante ou pela Justiça, informando o número do 
processo, dados do advogado (identificação, nome), valor pago, data do laudo e 
respectiva natureza. 

 
O 

300.  Possuir consulta para lançamentos de Assistência Médica retidos na folha, com 
possibilidade de alteração manual, para um determinado ano, mês e tipo de folha, 
para fins de geração da DIRF. 

O 

301.  Dispor da consulta dos valores da DIRF por CPF, apresentando para cada mês e 
ano do exercício, os valores rendimentos tributáveis, da Previdência oficial, 
dedução de dependentes, pensão alimentícia, pecúnias e ajuda de custo, entre 
outros. 

 
O 

302.  O sistema deve emitir o Informe de Rendimentos dos funcionários para um 
exercício e ano calendário, com as datas de processamento, fechamento e 
remessa, com possibilidade de filtro por órgão, por unidade ou por funcionário 
específico, conforme Instruções Normativas vigentes do Ministério da Fazenda, 
contendo CPF, matrícula, nome, ano, total rendimentos, valor previdência, pensão 
alimentícia, imposto retido, proventos para doenças, indenizações, outros, 
salário família, despesas médicas, 13º salário, ir 13º salário, benefício pensão. 

 
 
O 

303.  Dispor da funcionalidade para tratamento da competência da RAIS, 
processamento e geração, para um exercício, com data de início e fim, com 
informações do responsável pela geração, data de início, máxima e de emissão. 

 
O 
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304.  Permitir a consulta das informações geradas para RAIS por exercício e por 
funcionário, incluindo informações de horas extras, 13º salário, verbas de 
rescisão, e períodos afastamentos, quando ocorrerem. 

 
O 

305.  Possuir funcionalidade de processamento e geração de arquivos retificadores da 
RAIS. 

O 

306.  O sistema deverá permitir a geração de arquivos de cadastros (XML) do projeto 
AUDESP Fase III do TCE/SP, sendo informações de Atos normativos, Cargos, 
Funções – Prazo determinado, Quadro de Pessoal – Quadrimestral, Agente 
público, Lotação de Agente público, Aposentados e Pensionistas, considerando 
um período inicial e final. 

 
O 

307.  O sistema deverá gerar arquivo das verbas remuneratórias ou remuneração, com 
possibilidade de seleção das folhas de pagamento do mês e ano, e eventos de 
restituição/ antecipação, no padrão XML conforme layout e exigências do projeto 
Audesp Fase III do TCE-SP. 

 
O 

308.  O sistema deverá gerar arquivos de remuneração para folha ordinária, folha 
suplementar, pagamento da folha ordinária, e resumo da folha, no padrão XML 
conforme layout e exigências do projeto Audesp Fase III do TCE/SP. 

 
O 

309.  Permitir a consulta dos dados nos arquivos gerados, devidamente tabulados em 
formato .csv, para conferência antes do envio. 

O 

310.  O sistema deverá permitir os ajustes nas inconsistências dos arquivos de 
cadastros (XML) do projeto AUDESP Fase III do TCE/SP, sendo informações de 
Atos normativos, Cargos, Funções – Prazo determinado, Quadro de Pessoal – 
Quadrimestral, Agente público, Lotação de Agente público, Aposentados e 
Pensionistas, considerando um período inicial e final. 

O 

311.  Dispor da geração do arquivo para importação no SisCAA – Sistema de Controle 
de Admissão e Aposentadoria do TCE-SP, com possibilidade de seleção do tipo de 
arquivo, sendo estes: Tempo determinado, Concurso público, Baixa por tempo 
determinado e Baixa concurso público/ processo seletivo. 

 
O 

 Medicina do Trabalho  

312.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

313.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

314.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

315.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

316.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por 
qualquer coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

317.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

318.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos Gerais  

319.  Possuir integração com o sistema de recursos humanos O 
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320.  Permitir através da ferramenta de criação de relatórios, para cada tela do sistema, 
com no mínimo as seguintes propriedades: 

O 

321.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, pelo próprio 
usuário sem auxílio de programação. 

O 

322.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios criados, podendo 
inclusive salvar resultado de alteração do relatório primário como um novo 
relatório. 

O 

323.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do usuário criador, ou 
ainda que possa disponibilizar o relatório criado para todos os usuários do 
módulo, tornando-o público. 

O 

324.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação em arquivo em 
formato aberto 

O 

325.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou linha do Relatório, 
com a seleção de determinada informação, em que possa informar para o campo 
selecionado o “tipo de operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou 
não nulo, se contem ou não contem, não é semelhante, se contido em, ou não 
contido em, e por último informando o conteúdo do respectivo campo. 

 
O 

326.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de funções/ 
operações entre as demais colunas do Relatório, com operadores de igual, menor, 
maior ou igual, dentre os diversos operadores disponíveis. 

 
O 

327.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada coluna, em 
que possa efetuar operações de calcular, como: soma, média, contagem, mínimo, 
máximo e mediano. 

O 

328.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com áreas e de pizza, 
com a utilização de duas colunas, podendo selecionar as operações de operações 
de soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 
crescente ou decrescente. 

 
O 

329.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. O 

330.  O sistema deverá ter o Cadastro de Profissionais, para atendimento nas diversas 
áreas da saúde (médico e suas especialidades, psicólogos, enfermeiros, 
nutricionistas, entre outros), com informações de nome, tipo do profissional, tipo 
do conselho de classe, número e UF do conselho de classe, nome da empresa, 
entre outros. 

 
O 

331.  Permitir a existência do Cadastro de Tipos de Profissionais, para permitir a 
consistência dos dados do Cadastro de Profissionais, com o código e descrição do 
tipo de profissional, data de inclusão e indicativo de ativo ou inativo. 

O 

332.  Dispor do Cadastro de Exames, com o código do exame, descrição, quantidade 
de meses de validade do exame, e descrição do preparo para o exame. 

O 

333.  Permitir o Cadastro de Grupo de Exames, com código, descrição resumida e 
descrição longa, data de validade e se ativo ou inativo, para tratamento dos 
processos de exames admissional e periódico e suas variações. 

 
O 

334.  O sistema deverá ter o Cadastro de Doenças – CID com o código, descrição curta, 
descrição longa, tratamento por sexo, e grupo a que pertence a doença. 

O 

335.  Dispor do Cadastro de Tipos de Exame, com código e descrição (admissional, 
periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional). 

O 

336.  O sistema deverá ter o Cadastro de Unidade de Saúde, para permitir o 
encaminhamento e controle das consultas e exames, com código, descrição 

 
O 
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resumida e longa, endereço completo, indicação se externa ou interna, data de 
validade e se ativo ou inativo. 

337.  Permitir o Cadastro de Pressão Arterial, com os parâmetros de pressão PAS e PAD 
com faixa inicial e final, classificação da PA, orientações da PA, data de validade e 
se ativo ou inativo. 

O 

338.  Dispor do Cadastro de Índica de Massa Corporal, com código, faixa de IMC de/ até, 
situação do IMC, data de validade e se ativo ou inativo. 

O 

339.  Permitir o Cadastro de Parâmetros de Circunferência Abdominal, com os 
parâmetros de/ até de circunferência abdominal, classificação da CA, tratamento 
por sexo, data de validade e se ativo ou inativo. 

 
O 

340.  O sistema deverá ter o Cadastro de Doenças Ocupacionais, com código, 
descrição curta e longa, data de validade e se ativo ou inativo. 

O 

341.  Dispor do Cadastro de Recomendações de Saúde, com código, descrição curta 
e longa, data de validade e se ativo ou inativo. 

O 

342.  O sistema deverá ter o Cadastro de Exames por Cargo, com código do Cargo, Tipo 
do Atendimento e Tipo do Exame, para facilidade nos processos de solicitações de 
exame por cargo. 

O 

343.  Dispor do Cadastro de Procedimentos de Enfermagem, com código, descrição 
curta e longa, data de validade e se ativo ou inativo, para utilização nos processos 
de atendimento pela Enfermagem. 

O 

344.  O sistema deverá ter o Cadastro de Tipo de Atendimento Geral, com código, 
descrição, data de validade e se ativo ou inativo, para facilidade nos processos 
de atendimento médico ou de enfermagem. 

 
O 

345.  Dispor do Cadastro de Questionários, para serem utilizados nos atendimentos 
de enfermagem e médico, com código do questionário, tipo de exame a ser 
realizado, tipo de atendimento a ser realizado, descrição da pergunta e 
observações. 

 
O 

346.  O sistema deverá ter o Cadastro de Tipo de Parecer Médico, com o código do tipo 
de parecer medico, e código do sub tipo de parecer médico, descrição, data de 
validade e se ativo ou inativo, para utilização no atendimento médico, podendo 
ser inspeção médica, junta médica ou perícia médica, entre outros. 

 
O 

347.  Permitir o Cadastro de Parecer Médico, associado com o código do tipo e sub tipo 
de parecer médico, com o código e descrição do parecer médico, data de validade 
e se ativo ou inativo, para utilização no atendimento médico, visando 
encaminhamento para perícia médica, retornar ao trabalho, encaminhamento 
para readaptação, entre outros. 

 
O 

348.  O sistema deverá ter o processo de Atendimento Ocupacional, para os tipos de 
atendimentos padrão previstos (admissional, periódico, mudança de função, 
retorno ao trabalho e demissional), prevendo as fases de avaliação de PNE, 
geração e emissão de guias de exames, triagem, anamnese, informações dos 
resultados dos exames, considerações médicas e tratamento para impressão do 
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com o resultado do atendimento médico, 
nas situações de apto, apto com restrições, inapto, ou inapto temporariamente. 

 
 
O 

349.  Permitir o processo de Atendimento de Enfermagem, para os tipos de 
procedimentos padrão de enfermagem, com controle do horário de entrada e 
saída, e os comentários realizados pela enfermagem. 

 
O 
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350.  O sistema deverá ter o processo de Atendimento Geral a ser utilizado tanto pela 
enfermagem como pelos médicos, com a possibilidade de tratar o Questionário 
de Perguntas – Anamnese, descrever as considerações finais e nos casos de 
Afastamentos deverá ser feita a inclusão automática no Cadastro de 
Afastamentos, com os motivos, datas de início, fim e retorno, com a quantidade 
de dias, CID e informações do médico. Neste processo também deverá ser 
apurado, de forma automática, se a soma de dias de Afastamento, para um 
grupo de códigos CID de doença atingiu o limite para encaminhamento ao INSS, 
gerando as informações necessárias para tanto. 

 
 
O 

351.  O sistema deverá ter o cadastro da Ficha Médica ou Prontuário do funcionário, 
tanto para consulta como para impressão, com a possibilidade de filtrar os 
atendimentos entre uma data inicial e final, com os dados pessoais e funcionais 
do funcionário, as datas e tipos de todos os atendimentos, com o profissional que 
realizou o atendimento, podendo ser enfermagem, médico, psicólogo, 
nutricionista, entre outros, com as informações do Questionário de Anamnese, 
as recomendações de saúde com os respectivos códigos de doença CID, parecer 
médico com diagnóstico e descrição e motivos de afastamentos com data e 
quantidade de dias, quando houver. 

 
O 

352.  Dispor do Cadastro de Agendamento, com dados dos profissionais para 
atendimento, para o calendário semanal, permitindo o agendamento para 
funcionários e candidatos, relativos aos tipos de atendimento previstos, prevendo 
a possibilidade de inserir novos agendamentos nos horários vagos. 

 
O 

353.  Permitir no processo de Agendamento a possibilidade de   cancelamento de 
horário, com informações prévias, pelo motivo de ausência do funcionário ou 
candidato. 

O 

354.  O sistema deverá prever também a possibilidade de cancelamento de horário, 
com informações prévias, pelo motivo de ausência do profissional de 
atendimento. 

O 

355.  Permitir no processo de Agendamento, para um profissional e determinado dia 
e hora, a exclusão do agendamento, permitindo novo agendamento para este 
profissional, data e hora. 

O 

356.  O sistema deverá ter  a possibilidade de efetuar, entre os  horários padrão de 
atendimento, o “encaixe” de horário, para o profissional de atendimento, em 
uma determinada data e hora, destacando a informação de “encaixe”. 

 
O 

357.  Dispor do processo de Agendamento a realização do bloqueio de agenda para 
um profissional de atendimento, para uma data inicial e final, com as respectivas 
horas de início e fim, informando o motivo do respectivo bloqueio. 

 
O 

358.  Permitir neste processo de Agendamento a possibilidade de efetuar o bloqueio 
de datas e todos os seus horários, para todos os profissionais de atendimento, 
nos casos de feriados de forma geral, apresentando esta informação no motivo 
do bloqueio. 

 
O 

359.  Permitir no processo de Agendamento, a possibilidade de realizar o desbloqueio 
de agenda para um profissional de atendimento, para uma data inicial e final, 
com as respectivas horas de início e fim, liberando estes horários para futuros 
agendamentos. 

 
O 

360.  O sistema deverá permitir a consulta ao Agendamento, para uma data e 
profissional de atendimento, apresentando para cada horário os funcionários 

 
O 
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ou candidatos e o tipo de atendimento. 

361.  O sistema deverá permitir a consulta ao Agendamento, para um funcionário ou 
candidato, para um período de datas de/ até, apresentando somente os horários 
de agendamento deste funcionário ou candidato, com a informação do tipo de 
atendimento. 

 
O 

362.  Possuir controle de validade do ASO e data prevista para próximo exame. A 
validade do ASO pode ser pré-configurada por cargo sendo automaticamente 
definida quando do seu registro. 

O 

363.  Dispor da consulta dos ASO’s cadastrados com filtro por número, data, data do 
próximo exame, palavra dentro do parecer médico, funcionário, cargo, tipo de 
exame e unidade, entre outros. 

O 

364.  O sistema deverá possuir o Cadastro de Tipos de Riscos, para possibilitar a 
padronização do controle de exposição a riscos, podendo ser físico, químico, 
biológico, ergonômico, entre outros. 

O 

365.  Permitir a consulta de exames periódicos, apresentando por funcionário o tipo de 
exame periódico, data do exame, resultado do exame (apto, inapto, etc), o nome 
do exame e informações sobre os tipos de riscos e data do próximo exame. 

 
O 

366.  O sistema deverá possuir um Cadastro de Validade de Exames, dependendo do 
cargo e tipo de exame e idade, ter a informação de validade em meses do 
exame, para usos nos processos de atendimento medico. 

 
O 

367.  Permitir o cadastro de Restrições, com informações do código, descrição curta 
e longa, data de validade e se ativo ou inativo, para uso nos processos de PCMSO. 

O 

368.  Emitir atestado Médico em horas, quando do processo de Atendimento de 
Enfermagem, com informações do tipo de atendimento, local, hora de entrada e 
saída e data. 

O 

369.  Emitir atestado de Saúde Ocupacional – ASO, com informações com numeração, 
dados do funcionário, tipo do exame para ASO, descrição do laudo médico, 
exames realizados com data, resultado e validade e data de emissão. 

 
O 

370.  Emitir laudo Médico para situações de ‘inapto temporariamente’, com 
informações do funcionário, parecer do laudo médico e data e hora para nova 
avaliação. 

O 

 Relatórios  

371.  Relatório de Anamnese nos Exames Admissional, Periódico e outros, quanto do 
Atendimento de 
Enfermagem. 

C 

372.  Relatório de Atendimento de Enfermagem, com informações do tipo de 
atendimento, local de atendimento, horário, descrição dos procedimentos e 
profissional do atendimento. 

C 

373.  Relatório de Junta Médica, com informações do funcionário, texto da conclusão 
médica, dados de encaminhamento do funcionário, médico atendente e 
responsável. 

C 

374.  Relatório de Avaliação de Junta Médica com encaminhamento para 
aposentadoria, com dados do funcionário, códigos CID e dados do médico. 

C 

375.  Relatório de Convocação – Aguardando aposentadoria, gerado no processo de 
Atendimento Geral, quando a Junta Médica identifica a necessidade de 
encaminhamento para aposentadoria, associado ao tratamento do relatório 

 
C 
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anterior. 

376.  Relatório de Convocação – Perícia Médica, gerado no processo de Atendimento 
Geral, quando a Junta Médica identifica a necessidade de encaminhamento para a 
perícia médica, devido a quantidade de dias de afastamento. 

 
C 

377.  Relatórios diversos de medicina do trabalho, entre outros: 

 Convocação - Junta de Aposentadoria 

 Convocação – Ciência de Processo 

 Convocação – Junta Médica 

 Convocação – Encaminhamento para INSS 

 Solicitação de Informações ao Médico Acompanhante 

 Relatório de Avaliação Médica 

 
 

C 

 Segurança do Trabalho  

378.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”,  não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

379.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

380.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

381.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

382.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por 
qualquer coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

383.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

384.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos Gerais  

385.  Possuir integração com o sistema de recursos humanos O 

386.  Permitir o cadastro de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para 
cada gestão, com informações do número de edital, situação do edital (ex. 
aberto, concluído), período de inscrição, 
datas de início e fim da gestão, datas de início e fim de inscrição, data e hora da 
apuração, quantidade de titulares e suplentes, período de eleição, entre outros. 

 
O 

387.  Dispor do cadastro dos membros da CIPA, incluindo membro indicado pelo 
empregador, e demais 
membros titulares e suplentes com informação da classificação. 

O 

388.  O sistema deverá ter o Cadastro das urnas de votação, com código e descrição, 
e as urnas que 
estarão associadas às unidades que irão utilizar. 

O 

389.  Dispor do cadastro de Acidente de Trabalho com informações do funcionário, data 
e hora do acidente, período de afastamento se houver, quantidade de dias de 
afastamento, local do acidente, instituição médica que atendeu se houver, 
descrição do acidente, último dia trabalhado e horas de trabalho, data da alta 

 
O 
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médica. 

390.  O sistema deverá manter o registro do acidente para fins de emissão do CAT – 
Comunicação de Acidente de Trabalho, informando o tipo de acidente (ex. 
acidente de trabalho, acidente de trajeto, ou doença ocupacional), local do 
acidente (ex. na empresa onde trabalha, em via pública, em área rural e outros), 
tipo do CAT (ex. inicial, reabertura, informação de óbito), situação causadora, 
agente causador, boletim de ocorrência, acompanhamento biológico, data de 
registro, número do CAT, e emitente. 

 
 

O 

391.  O sistema deverá emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT em 
formulário padrão do INSS. 

O 

392.  Permitir o cadastro de membros lesionados e de testemunhas do acidente, com 
endereço completo e dados de contato. 

O 

393.  Permitir consulta dos CAT’s cadastrados por filtros de número do CAT, 
funcionário, data do acidente, data do afastamento, nome do médico, CRM, 
palavra dentro da descrição do acidente, data do registro, acompanhamento 
biológico local do acidente, óbito, tipo de CAT, tipo de acidente, situação 
causadora, e emitente, entre outros. 

 
O 

394.  O sistema deverá ter o Cadastro de Agente Causador, com código e descrição, 
com a indicação do tipo de agente causador, situação causadora ou ambos. 

O 

395.  Dispor do Cadastro de Tipos de Lesão, com o código e descrição, para utilização 
no processo da CAT. 

O 

396.  Permitir o Cadastro de Tipos de Membro, com o código e descrição, para 
utilização no processo da CAT. 

O 

397.  O sistema deverá ter o Cadastro de Equipamentos para o trabalho incluindo os 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, contendo descrição, tipo (ex. EPI, 
uniforme, ferramenta), nacional ou importado, e informações técnicas do 
equipamento. 

 
O 

398.  Permitir o Cadastro dos fornecedores do EPI com seu respectivo número 
certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE, data de emissão e validade, para 
os EPI’s cadastrados. 

O 

399.  Dispor da consulta dos equipamentos de EPI por descrição, tipo, fabricante, e 
por palavra nas informações técnicas. 

O 

400.  O sistema deverá ter o registro e controle de distribuição dos equipamentos e 
EPI's (Equipamento de Proteção Individual), por funcionário, por código de EPI, 
com quantidade retirada, data da retirada, data de devolução se houver. 

 
O 

401.  Permitir o Cadastro de Hidrantes, com o código, data de vencimento, código 
da unidade e local onde está instalado, e informações técnicas sobre o abrigo, 
botoeira da bomba e do alarme, informando a situação de cada item técnico 
com a análise de conforme, não conforme ou não aplicável. 

 
O 

402.  Dispor do Cadastro de Extintores, com o seu tipo técnico e capacidade em litros 
ou quilos. 

O 

403.  Permitir o controle dos extintores, com dados de local e unidade, com 
endereço onde estão instalados, matrícula do responsável, tipo técnico e data 
de vencimento, com informações da data da próxima recarga e observações e 
data do próximo teste hidrostático e observações. 

 
O 

404.  O sistema deverá ter para tratamento do PPRA o Cadastro de Grupos e tipos de 
risco, com o código e descrição. 

O 
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405.  O sistema deverá ter o Cadastro de Atividades por cargo, gerando para o cargo o 
código e nome da atividade, com a possibilidade de indicar a Unidade, com 
informações da descrição da atividade com a indicação de agente nocivo, e 
existência ou não de periculosidade, insalubridade e o respectivo grau. 

 
O 

406.  Permitir o Cadastro de Ambiente, com o código e nome, com a possibilidade de 
indicar a Unidade, com as informações da descrição do ambiente. 

O 

407.  Dispor do Cadastro de Posto de Trabalho, com o nome e descrição deste posto. O 

408.  Permitir a criação da estrutura do PPRA, por Unidade e local de trabalho, com 
as informações técnicas de ambiente e posto de trabalho. 

O 

409.  O sistema deverá permitir a geração do PPRA, para determinado ano, com data 
de elaboração e data de vencimento, para determinada Unidade, e possibilidade 
de indicar o Departamento, com a informações do responsável (funcionário ou 
não), associadas a uma função e atividade, com a quantidade de funcionários (por 
sexo) envolvidos, os respectivos dados de insalubridade, periculosidade e grau, 
com informações detalhadas de planejamento, providencias, descrição dos 
serviços, parecer e observações. 

 
 
O 

410.  O sistema deverá emitir os seguintes relatórios e formulários referente à eleição 
da CIPA, conforme segue: 

 Edital de Convocação 

 Candidatos Inscritos 

 Membros da Comissão 

 Ata de Eleição 

 Resultado da Eleição 

 Ficha de Inscrição 

 Cédula de Eleição 

 
 
 
O 

411.  O sistema deverá emitir os seguintes relatórios: 

 Termo de Responsabilidade em nome do funcionário que retirou os EPI's, 
podendo filtrar entre uma data de início e fim, inclusive de forma analítica. 

 Termo de Devolução do equipamento para permitir a baixa da 
responsabilidade no sistema. 

 Relatório de EPI com código e descrição retirados pelo funcionário. 

 Relatório de PPRA para a Unidade e local de trabalho, podendo ter a opção 
de ser o modelo para conferência ou do documento base. 

 
 
O 

 Marcação de Ponto via WEB e APP  

412.  Permitir a marcação individual do ponto, com controle de usuários e senha, 
através de sistema web e de aplicativo para smartphones e tablets, que utilizem 
no mínimo o sistema Android 4.0.3 ou superior, indistintamente; com registros 
integrados numa mesma base, com aplicativos que disponibilizem as mesmas 
funcionalidades tanto na WEB quanto no aplicativo 

 
O 

413.  O sistema proposto não deve admitir restrições à marcação do ponto. O 

414.  O sistema proposto não deve permitir a marcação automática do ponto. O 

415.  O sistema proposto não deve possuir requisitos de exigência de autorização 
prévia para marcação 
de sobre jornada. 

O 

416.  O sistema proposto não deve permitir a alteração ou eliminação dos dados 
registrados pelo 
empregado. 

O 
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417.  O sistema proposto deve possuir área de identificação de empregador e 
empregado. 

O 

418.  O sistema proposto deve possibilitar, através da central de dados, a extração 
eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado. 

O 

419.  Permitir quantas marcações forem necessárias ao longo do dia. O 

420.  Possibilitar registrar horários de forma manual, incluindo fluxo de aprovação pelo 
seu gestor. 

O 

421.  Possuir mecanismo de registro da localização física no momento da marcação do 
ponto com precisão de pelo menos 50 metros. 

O 

422.  Permitir a marcação do ponto mesmo sem conexão internet no momento da 
marcação. 

O 

423.  Permitir a obtenção de uma foto no momento da marcação do ponto com 
validação biométrica automática com pelo menos 5 fotos para comparação. 

O 

424.  Possuir alerta ao colaborador sobre marcações esquecidas, trava inteligente 
para evitar “batidas ímpares”, criando automaticamente uma requisição a ser 
aprovada por seu gestor, ou pelo usuário autorizado para tanto. 

 
O 

425.  Possuir cadastro de fuso-horário. O 

426.  Possuir cadastro de feriados gerais e locais. O 

427.  Permitir a definição de regras de jornada podendo ser aplicadas por grupos de 
colaboradores ou individualmente. 

O 

428.  Permitir o cálculo de horas extras com duas faixas para o período diurno e 
duas faixas para o 
período noturno. 

O 

 Portal do Servidor:  

429.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

430.  Deverá disponibilizar o portal pela internet, através de senha exclusiva aos 
Servidores da Câmara, as seguintes informações: cadastro atual, holerite emitidos, 
informe de rendimentos, período de férias, e na tela de login, comunicados em 
formatos abertos (PDF, JPG, PNG), em períodos estabelecidos pela entidade, 
onde ocorrerá um único sincronismo diário dos dados no servidor principal. 

 
O 

431.  Permitir a consulta individualizada de informações via smartphones e tablets, 
para no mínimo para sistema Android 5.0 ou superior. 

O 

432.  Disponibilizar dados cadastrais do funcionário contemplando no mínimo as 
seguintes informações: 

 Foto 

 Nome completo; 

 Matrícula; 

 CTPS; 

 CPF; 

 RG; 

 Título de Eleitor; 

 e-mail; 

 telefone; 

 cargo; 

 razão social da contratante; 

 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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 CNPJ contratante; 

 Data de admissão; 

 Data Limite para férias 

 Salário base 

 Gestor ou superior hierárquico 

433.  Permitir a visualização de espelhos de holerite de salário mensal e 13º salário 
demonstrando todos os proventos e descontos, no mínimo dos últimos seis 
meses. 

O 

434.  Dispor as informações dos informes de rendimento no mínimo dos últimos 3 anos. O 

435.  Possibilitar a troca da senha de acesso, e recuperar via e-mail a senha de acesso 
em caso de perda da mesma. 

O 

 

5.4. Sistema de Compras Licitações e Contratos 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos legais  

8.  Ser compatível com os parâmetros estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 e 
jurisprudências que atingem os processos de Licitação, Compras e Contratos. 

O 

9.  Permitir a realização de compras com base na Lei Federal 10.520/2.002, suas 
alterações e jurisprudências pertinentes. 

O 

10.  Atendimento integral à Fase IV do TCE do Estado de São Paulo por meio da geração 
de arquivos XML. 

O 

11.  Atendimento integral a lei nº 147/2014 (ME/EPP). O 

 Requisitos gerais  

12.  Possuir cadastro os fornecedores da Instituição, integrado com o Sistema 
Financeiro. 

O 
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13.  O cadastro de fornecedores deverá possuir no mínimo os seguintes campos: 

 Razão social; 

 Nome Fantasia; 

 CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica); 

 Endereços da matriz, filial, escritórios, fábrica; 

 Inscrição Municipal; 

 Inscrição Estadual; 

 Registro na Junta Comercial; 

 Responsáveis, Contatos (telefones, e-mails); 

 Data do cadastramento; 

 Ramo de atuação. 

 
 
 
 
O 

14.  Tornar situação do cadastro de fornecedor automaticamente como inativo 
quando validade estiver expirado. 

O 

15.  Possuir formulário de cadastramento da Solicitação de Compras contendo: 

 Unidade solicitante; 

 Item ou serviço; 

 Quantidade; 

 Preço unitário; 

 Data da solicitação; 

 Especificações detalhadas; 

 Endereço de entrega; 

 Valor estimado; 

 Permitir a inserção de anexos que possam complementar a solicitação; 

 
 
 
 
O 

16.  Permitir o cadastramento de responsável pelas solicitações, alterações em 
quantitativos e produtos, bem como o cancelamento. 

O 

17.  Apresentar um gráfico estatístico das solicitações elaboradas e aprovadas em 
percentuais. 

O 

18.  Não permitir o prosseguimento das solicitações de compras quando não houver 
disponibilidade de dotação. 

O 

19.  O sistema deverá estabelecer controle de dotações por materiais, serviços e centros 

de custos, ou seja, o solicitante informará, qual será́́́ a dotação a ser onerada por um 
determinado item na aquisição de um material, grupo de materiais ou serviços, não 
permitindo assim a solicitação de compras de materiais sem dotação 
correspondente. 

 
O 

20.  Permitir a especificação técnica do material na solicitação de compras, respeitado 
o disposto na Lei Federal 8.666/93. 

O 

21.  Possuir pesquisa das solicitações de compras cadastradas no sistema, em todos os 
seus estágios, desde a abertura até a finalização. 

O 

22.  Possibilitar alterar, excluir e incluir dotações na solicitação de compras. O 

23.  A partir das solicitações de compras, gerar opcionalmente, cotações de preço. 
Deverá também gerar quadros comparativos de preços a partir das mesmas, 
permitindo a importação para os processos pelo preço médio ou menor preço 
cotado e a exportação para planilha eletrônica. A cotação de preços deverá ser 
enviada por e-mail através do sistema, utilizando informações do cadastro de 
fornecedores, e poderá ser disponibilizada em portal web para que os fornecedores 
possam fazer o preenchimento. 

 
 
O 
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24.  Possuir opção de gerar mapa de cotação de preço para o fornecedor contendo 
código, preço unitário e preço total. 

O 

25.  Gerar automaticamente a respectiva reserva orçamentária após a finalização da 
cotação. 

O 

26.  Permitir elaborar mapa comparativo de preços, tanto por item, contendo: média por 
item unitário e/ou total. 

O 

27.  Permitir a impressão do mapa comparativo de preços por item, por lote, e por 
fornecedor permitindo a análise de preços e elaboração das planilhas orientadoras 
do edital. 

O 

28.  Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, 
requisições de compra, modalidade de licitação e datas do processo. 

O 

29.  Sugerir o número da licitação sequencial, por modalidade cadastrada. O 

30.  Permitir: 

 A inserção de novas solicitações de compras para um mesmo processo; 

 O cancelamento de novos itens de compras para um mesmo processo; 

 O Cancelamento de todo o processo, mantendo o histórico. 

 
O 

31.  Possibilitar a consulta de processos por fase. O 

32.  Permitir a otimização dos processos de compras através de agrupamento de 
solicitações com itens semelhantes, criando lotes maiores, e evitando risco de 
fracionamentos. 

O 

33.  Possuir cadastro e controle de utilização/devolução de cauções. O 

34.  Permitir em um mesmo processo a reserva e empenho em dotações diferentes. O 

35.  Possuir consulta de processos de compras por: 

 Secretaria; 

 Fornecedor; 

 Modalidade, 

 Período; 

 Materiais e/ou serviços; 

 Catálogo; 

 Valor estimado na licitação; 

 Valor contratado; 

 Valor por Secretaria; 

 Autorização de fornecimento. 

 
 
 
 
O 

36.  Permitir cadastrar a Comissão Permanente de Licitações, bem como, as comissões 
especiais, o ato formal de sua constituição, os componentes, os objetivos específicos 
e o período de validade. 

O 

37.  Manter controle de validade dos documentos apresentados no ato do 
cadastramento, bem como, a validade do período ativo do cadastro; 

O 

38.  Possuir formulário para a geração de Ordem de serviço, inclusive identificando 
quando for o caso a etapa e prazo. 

O 

39.  Permitir consulta das várias solicitações de compra associadas a um mesmo processo 
de compras ou a processos diferentes. 

O 

40.  Permitir a inclusão de pareceres em cada etapa do processo licitatório registrando 
o funcionário emissor e data. 

O 

41.  Permitir anexação de documentos digitalizados aos processos de compras. O 
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42.  Consultar processos em andamento por: 

 Secretaria; 

 Grupos de produtos ou serviços; 

 Por comissão; 

 Por etapa; 

 Por fase; 

 Por modalidade; 

 Por tipo; 

 Por período; 

 Por situação (incompleta, elaborada, autorizada, empenhada, aprovada ou 
cancelada). 

 
 
 
 
O 

43.  Deverá, após a conclusão do processo, possuir formulário que permita a criação 
dos pedidos de empenho para que sejam empenhados pelo Sistema Financeiro, 
com a indicação de todas as dotações orçamentárias que serão oneradas. 

 
O 

44.  Possuir formulário para a geração de autorização de fornecimento após o 
respectivo empenho. 

O 

45.  Não permitir que a geração da autorização de fornecimento seja concluída sem o 
prévio empenho. 

O 

46.  Permitir o cadastro e controle de contratos, integrado com o Sistema 
Financeiro, com a visualização dos respectivos empenhos. 

O 

47.  Possuir funcionalidade para registro de preços dos materiais de cotações para 
referência. 

O 

48.  Permitir a aditamento (supressão ou acréscimo de prazo ou valor, 
prorrogação/renovação) de um Contrato, mantendo seu histórico. 

O 

49.  Possuir todos os recursos necessários para o registro e a realização do pregão 
presencial, com as seguintes etapas: 

 Abertura da sessão, com o registro dos fornecedores participantes e seus 
respectivos representantes; 

 Registro do resultado da análise da proposta comercial entregue por cada 
um dos participantes (eventuais desclassificações); 

 Preparação do início do Pregão, a partir do registro e apresentação das 
melhores ofertas; 

 Controlar os itens objetos da licitação, em agrupamentos denominados lotes; 

 Deverá sugerir, para cada item (ou lote), o próximo preço das ofertas, em 
função da redução mínima definida para cada lote; 

 O sistema deverá registrar todas as sequencias de lances (sucessivos, de 
valores distintos e decrescentes) de cada um dos participantes; 

 Deverá permitir negociações com os próximos fornecedores participantes, 
quando a melhor oferta não for aceitável; 

 O sistema deverá registrar o(s) fornecedor(es) ganhador(es); 

 O sistema deverá emitir Ata da sessão pública, com todos os detalhes da 
reunião licitatória; 

 Permitir o cadastro de modelos de atas da sessão; 

 O sistema deverá gerar, a partir do Pregão, quando já consolidado, quadro 
de preços com o resumo do resultado; 

 Pedidos e Contratos deverão ser gerados a partir do resultado deste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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procedimento, sem necessidade de quaisquer adições de informações 
adicionais de valores ou itens. 

 Possuir julgamento pelo menor Preço Unitário e menor Preço Total. 

 Relatórios  

50.  Deverá possuir os relatórios abaixo disponíveis tanto em tela quanto em PDF: 

 Solicitação de compras; 

 Quadro de preços; 

 Resumo do quadro de preços; 

 Reserva de dotações; 

 Autorização para empenho; 

 Autorização de fornecimento; 

 
 
C 

51.  Emitir relatório do consumo das atas de registro de preços. C 

52.  Emitir relação de contratos. C 

53.  Emitir relação de compras por período. C 

54.  Emitir resumo financeiro por contrato. C 

55.  Emitir relação de autorizações de fornecimento. C 

56.  Emitir relação dos processos de compras efetuados. C 

 

5.5. Sistema de Patrimônio 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por 
qualquer coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos gerais  

8.  Possuir cadastro único de fornecedores integrado aos sistemas financeiro, 
almoxarifado e patrimônio; 

O 

9.  Deverá ser integrado ao sistema de almoxarifado para incorporação de bens 
mobiliários a partir da entrada da nota fiscal; 

O 

10.  Conter cadastro único de unidades integrado aos módulos compras e 
almoxarifado; 

O 
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11.  Contar com um cadastro de funcionários integrado ao módulo de Recursos 
Humanos; 

O 

12.  Permitir o cadastro de estados para aplicação aos bens patrimoniais. Estes 
estados irão definir a situação de um bem, tais como: 

 Ativo, 

 Em Inventário, 

 Se aplica depreciação, 

 Se é contabilizado; 

 
 

O 

13.  Deter catálogo de características que faculte ao usuário detalhar o cadastro de 
bens patrimoniais, como: 

 Cor, 

 Modelo, 

 Especificações técnicas; 

 
 

O 

14.  Possuir cadastro de naturezas para classificação dos bens patrimoniais que 
permita a definição de parâmetros para cálculo da depreciação mensal como 
vida útil e percentual de depreciação e residual; 

O 

15.  Contar com cadastro de estados de conservação e permitir sua utilização no 
cadastro de bens mobiliários; 

O 

 Incorporação  

16.  Permitir a incorporação de bens móveis e imóveis do órgão, em qualquer forma: 
aquisição, doação, dação em pagamento; 

O 

17.  O cadastro de bens mobiliários deverá contar com no mínimo os seguintes 
campos: número do patrimônio, natureza, tipo, marca, valor de incorporação, 
número de série, fornecedor, unidade responsável, nome do responsável, dados 
de garantia; 

 
O 

18.  O cadastro de bens imobiliários deverá contar com no mínimo os seguintes 
campos: endereço do imóvel, nº inscrição imobiliária, áreas de terreno e 
construída, utilização do imóvel, tipo de construção, nº registro do imóvel, data 
do registro, transmitente (se houver) e histórico; 

 
O 

19.  No cadastro de bens mobiliários que se referem a veículos, possuir no mínimo os 
seguintes campos: placa, chassi, modelo, ano de fabricação e modelo, nº 
RENAVAM; 

O 

20.  Deverá permitir a inserção de diversas características no cadastro de bem 
patrimonial; 

O 

21.  Possibilitar o registro de garantias relacionadas ao bem, com a informação do 
fornecedor, período de abrangência e histórico; 

O 

22.  Possibilitar a inserção de imagens relacionadas ao bem inclusive escolhendo 
uma das imagens para ser a imagem principal; 

O 

23.  Possibilitar o upload de documentos relacionados ao bem como notas fiscais e 
termos de garantia; 

O 

24.  Permitir a incorporação de bens através do processo licitatório, empenho e nota 
fiscal; 

O 

25.  Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que 
possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a 
qualquer momento; 

O 

26.  Possuir consulta de bens através de no mínimo as seguintes informações: número 
de identificação, 

O 
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período de incorporação, natureza, unidade, forma de incorporação; 

 Movimentações (transferências, desincorporação, depreciação, reavaliação, 
inventário) 

 

27.  Deverá permitir o registro de qualquer movimentação tais como: 
transferências, depreciações, reavaliações, desincorporações, saída para 
manutenção; 

O 

28.  Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: 
alienação, permuta, furto/roubo, entre outros; 

O 

29.  No registro de baixa, permitir informações adicionais como número do 
processo de baixa e histórico; 

O 

30.  Permitir o cadastro de tipos de baixa como roubo, furto e dano ao patrimônio 
público registrando os bens envolvidos e informações complementares como: 
boletim de ocorrência, processo administrativo e a anexação de arquivos 
relacionados; 

 
O 

31.  Deverá registrar automaticamente a depreciação dos bens mediante parâmetros 
de configuração presentes no cadastro de naturezas; 

O 

32.  Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como 
depreciações e avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou 
complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual para 
fins de elaboração das notas explicativas correspondentes aos demonstrativos 
contábeis, em atendimento a NBCASP; 

 
O 

33.  Possibilitar a identificação do responsável atual de cada patrimônio, propiciando 
a transferência de unidade e responsabilidade; 

O 

34.  Possibilitar a transferência de responsabilidade dentro da mesma unidade 
individual ou em lote; 

O 

35.  Possibilitar a desincorporação individual ou por lote de bens; O 

36.  Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação ou destinação 
de bens durante a sua realização 

O 

37.  Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas 
pertencentes a outro setor, durante o inventário; 

O 

38.  Permitir a saída de bens para manutenção com a indicação dos bens envolvidos, 
processo administrativo, previsão de retorno, valor de orçamento. Após este 
registro, o bem deverá atualizar a situação dos bens demonstrando que estão em 
manutenção; 

 
O 

39.  Após o regresso dos bens que foram encaminhados para manutenção, registrar 
estas informações com data e histórico. A situação dos bens deverá 
automaticamente ser atualizada demonstrando que estão novamente ativos; 

 
O 

40.  Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação ou destinação 
de bens durante a sua realização inclusive oferecendo a utilização de leitura 
através de câmera, tornando dessa forma o processo de inventário sem 
intervenção manual/papel; deve permitir configurar os arquivos de importação e 
exportação que serão utilizados pelo coletor de dados. 

 
O 

 Relatórios  

41.  Emitir Termo de Desincorporação ou Sucateamento; C 

42.  Emitir Termo de Responsabilidade; C 

43.  Emitir Termo de Transferência de bens; C 
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44.  Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para 
leitura óptica; 

C 

45.  Emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens; C 

46.  Emitir relatório de bens por natureza; C 

47.  Emitir relatório de bens por unidade; C 

48.  Emitir relatório de contabilização que demonstrem os valores incorporados, 
desincorporados, depreciados e reavaliados no período; 

C 

49.  Emitir relatório dos inventários realizados; C 

 

5.6. Sistema de Almoxarifado 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos gerais  

8.  Possuir cadastro único de fornecedores integrado aos módulos Execução 
Financeira, Almoxarifado e Patrimônio; 

O 

9.  Possuir cadastro de ramos de atividade, seu vínculo com os grupos de materiais 
e sua associação com o cadastro de fornecedores; 

O 

10.  Conter cadastro único de unidades integrado aos módulos Compras e 
Almoxarifado; 

O 

11.  Contar com um cadastro de funcionários integrado ao módulo de Recursos 
Humanos; 

O 

12.  Possuir cadastro de materiais e dividi-los em grupos e subgrupos qualificativos; O 

13.  Atribuir código dos materiais de forma automática após seu cadastro; O 

14.  Permitir a divisão do cadastro entre materiais e serviços; O 

15.  No cadastro de materiais, possibilitar a visualização do preço médio após o 
mesmo ter sido utilizado em movimentações; 

O 

16.  No cadastro de materiais, visualizar o valor praticado em sua última aquisição; O 

17.  Permitir controlar os limites mínimo e máximo de reposição de saldo físico em 
estoque. 

O 
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18.  Permitir a associação das naturezas de despesa aos materiais de forma a filtrar 
apenas dotações orçamentárias da natureza associada nas solicitações de 
compras. 

O 

19.  Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais. O 

20.  Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado. O 

 Movimentações (entradas, saídas e transferências)  

21.  Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos 
diversos almoxarifados. 

O 

22.  Deverá permitir o registro de qualquer movimentação tais como: entrada de 
notas fiscais, entradas por doação, transferência entre almoxarifados, saídas por 
requisição, saídas por doação, devoluções; 

 
O 

23.  Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, 
prazo de validade e transferência de materiais entre almoxarifados. 

O 

24.  Possuir o controle de saldos físicos e financeiros por material existente em cada 
almoxarifado. 

O 

25.  Deverá ser Integrado ao módulo Compras para a importação de autorizações de 
fornecimento na entrada de notas fiscais; 

O 

26.  Permitir a geração de requisições automática a partir dos itens da nota fiscal, com 
a entrada e saída registradas nas movimentações do material e almoxarifado. 

O 

27.  Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais. O 

28.  Controlar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada 
material. 

O 

29.  Possibilitar o controle de lote e validade dos materiais. O 

30.  Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo 
atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não 
atendido das requisições. 

O 

31.  Utilizar centros de custo (setores/unidades administrativas) na distribuição de 
materiais, para apropriação e controle do consumo. 

O 

32.  Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação dos materiais 
durante a sua realização. 

O 

 Relatórios  

33.  Emitir relatório do balancete do almoxarifado com os movimentos de entradas, 
saídas e saldo atual por período. 

C 

34.  Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês 
a mês por estoque e o resultado final no ano. 

C 

35.  Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, filtrando por 
almoxarifado; período; materiais vencido e materiais a vencer. 

C 

36.  Emitir relatório que demonstre a média do custo mensal por setor e material, 
em determinado período. 

C 

37.  Emitir relatório do consumo médio mensal por material. C 

38.  Possuir relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, 
inventário e período. 

C 

39.  Emitir planilha para conferência manual do inventário. C 

40.  Emitir relatório com materiais em aquisição. C 

41.  Emitir relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal 
e setor/unidade administrativa. 

C 
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42.  Emitir relatório que permita a conferência dos lançamentos de nota fiscal com 
as notas fiscais liquidadas na contabilidade por período. 

C 

 

5.7. Sistema de Controle de Frota 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos gerais  

8.  Possuir cadastro de Veículos com seguintes informações: unidade orçamentária, 
centros de custos, número de frota, marca, modelo, categoria, tipo de 
combustível, capacidade do tanque de combustível, autonomia média, média de 
consumo km/l, especificações dos pneus, placa, chassi, ano de fabricação e 
modelo, licenciamento, seguro obrigatório e opcional, multas de trânsito, 
ocorrências, setores usuários e locais, motorista que preferencialmente utiliza o 
veículo. 

O 

9.  Possuir cadastro de Motorista com seguintes informações: dados pessoais e de 
contato, incluindo número do registro, categoria e data de vencimento da CNH, 
ocorrências, transferências de setores, viagens. 

 
O 

10.  Possuir cadastro de Combustíveis com seguintes informações: tipos de 
combustível, valor por litro e data de cada alteração, fornecedor(es), e faturas. 

O 

11.  Possuir cadastro de Abastecimentos com seguintes informações: tipo de 
combustível, quantidade, valor unitário e total, número de frota e/ou placa do 
veículo, quilometragem, hora (horímetro), motorista, fornecedor, número da 
requisição. 

 
O 

12.  Possuir cadastro de materiais e serviços, peças, kits, e tipos de manutenção. C 

13.  Possuir cadastro e controles das Manutenções preventiva, corretiva e de 
recuperação, incluindo cadastro de solicitação de reparo, agendamentos, 
requisição de materiais, emissão da ordem de serviço, empenho, nota fiscal, tipo 
de manutenção, oficina responsável pela manutenção (própria 
e/ou contratada), peças aplicadas e serviços executados na manutenção com 
valores unitários e totais, odômetro, data de início e término da manutenção. 

 
 
O 
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14.  Possuir controle de utilização de veículo com informações de data/hora e 
odômetro de saída e chegada, motorista, destino, motivo, observações. 

C 

15.  Possuir controle de utilização e troca de Pneus dos veículos, com informações de 
fornecedor, fatura, data compra, valor, marca, modelo, especificações, número de 
série e de fogo, data de colocação, reforma(s), movimentação e descarte, 
incluindo quilometragem ou hora (horímetro), número de frota e posição, 
consertos, ressolagens, e previsão de vida útil. 

 
O 

16.  Permitir avaliação e acompanhamento de consumo de combustíveis através do 
registro de abastecimentos, por veículo, por categoria, por setor, por tipo de 
combustível, indicando eventuais desvios de médias. 

 
O 

17.  Possuir agenda de manutenção preventiva para rocas de óleos, checagens, 
revisões determinadas por quilometragem/hora ou por tempo. 

O 

18.  Emitir alerta/aviso por informação de quilometragem, hora (horímetro) ou data 
para manutenção preventiva prevista, vencimento das carteiras de habilitação, 
e licenciamento dos veículos. 

 
O 

19.  Possuir estatísticas de pneus por marca, por modelos, por medidas e por 
reformadora quando ao custo médio por quilômetro rodado. 

O 

20.  Permitir registro e controle de garantia dos materiais e serviços utilizados, sendo 
informados no encerramento da ordem de serviço e/ou requisição. 

O 

21.  Emitir relação da frota C 

22.  Emitir relatório de manutenções por tipo C 

23.  Permitir cadastrar e emitir ordens de serviços, requisições de materiais 
estocáveis e não estocáveis, requisições de serviços. 

O 

24.  Possuir cadastro para ocorrências como multas e acidentes de trânsito 
relacionados ao veículo. 

O 

25.  Manter histórico das notas fiscais de fornecedores de peças, materiais, serviços, 
manutenções, para fins de garantia. 

O 

26.  Permitir consultas de médias de consumo (km/l, R$/km, l/km), por período, por 
setor usuário, por tipo de veículo, por combustível, por motorista. 

O 

27.  O sistema deve estar preparado para se conectar com rastreadores veiculares, 
com tecnologia de localização GPS, operar em Quad Band 
850/900/1800/1900MHz (ou similar), desde que sejam homologados pela Anatel 
(Agência Nacional de Telecomunicações), deverão ser instalados pela Prefeitura, 
de acordo com sua necessidade e/ou conveniência.. 

 
O 

28.  Possuir comunicação via 3G/4G com rastreadores através de utilizando protocolo 
seguro, e integração com informações de ignição e sensores que houverem. 

O 

29.  Possuir alerta de veículos com rastreadores sem posicionamento por período 
superior ao especificado no sistema. 

O 

30.  Possuir alerta para perda de alimentação do rastreador pela bateria do veículo. O 

31.  Permitir configuração de quais veículos rastreados cada usuário poderá visualizar. O 

32.  Os veículos ativados para rastreamento devem ser visualizados no mapa, 
incluindo locais em que passou e indicação de trajeto entre pontos. 

O 

33.  Possuir visualização em mapa das vias da cidade, com opção de imagens de 
satélite, recursos de deslocamento (pan) e ampliação (zoom in/out), situação do 
trânsito, e vistas panorâmicas da rua no nível do chão. 

 
O 

34.  Possuir cadastro e visualização no mapa dos pontos de interesse, com escolha 
do ícone a ser mostrado por tipo de ponto. 

O 
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35.  Possuir cadastro de Cercas Eletrônicas, permitindo definição da área na forma 
de raios ou polígonos. 

O 

36.  No cadastro de cercas  eletrônicas, permitir associação com veículos rastreados 
para fins de alertas de entrada/saída da cerca. 

O 

37.  Possuir controle de períodos no qual os veículos designados deverão estar em 
relação à cerca, emitindo alertas e mantendo-se registros de entradas/saídas da 
cerca. 

O 

38.  Possuir registro de alertas de excesso de velocidade dos veículos, indicando 
veículo, data e hora, e sua localização no mapa. 

O 

39.  Possuir cadastro de registro de ocorrências, com numeração automática ou 
manual, data e hora da ocorrência, data e hora do registro da ocorrência e 
descrição da ocorrência. 

 
C 

40.  Permitir anexação de fotos (upload) na ocorrência. C 

41.  Permitir consulta e ocorrências por parâmetro de período da ocorrência,  
situação (aberta/concluída/todas). 

C 

 

3.8. Portal de Transparência 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos legais  

8.  Atender às diretrizes da Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009; O 

9.  Atender às exigências da Lei do Acesso à Informação LAI nº 12.527/2011 O 

 Requisitos gerais  

10.  Disponibilizar informações institucionais e organizacionais da entidade 
compreendendo suas funções, competências, estrutura organizacional, relação 
de autoridades (quem é quem), agenda de autoridades, horários de atendimento 
e legislação do órgão/entidade. 

O 

11.  Dados dos Repasses e Transferência onde são divulgadas informações sobre 
os repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pela Entidade. 

O 
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12.  Despesas: 

 Apresentação de Adiantamentos e diárias. As informações dos adiantamentos 
e das diárias são obtidas automaticamente do sistema de Contabilidade, não 
necessitando nenhuma ação do responsável pelo portal para disponibilizar 
essas informações. 

 Dados dos servidores públicos onde serão divulgadas informações sobre os 
servidores da entidade como o nome, cargo, função e os valores das 
remunerações. 

 
 
O 

13.  Em Licitações apresenta todas as licitações, com possibilidade de anexar qualquer 
documento referente àquela licitação, e apresenta também todos os registros 
lançados no sistema daquela licitação, como editais, contratos e resultados. 

 
O 

14.  Contratos provenientes de Licitação ou não, serão apresentados, bem como seus 
aditamentos e a possibilidade de anexar aos registros anexos contendo o contrato 
assinado. 

O 

15.  Ações e Programas são apresentados junto aos projetos e atividades 
implementadas pela Entidade. Para que as informações de ações e programas 
sejam divulgadas por completo, ou seja, tanto as metas estabelecidas quantas as 
metas realizadas, a entidade precisa além das informações do Sistema de 
Contabilidade, informar a execução dos indicadores e das metas físicas 
completando assim as informações necessárias ao atendimento da lei e que serão 
devidamente apresentadas ao cidadão. 

 
 
O 

16.  Em Atos e Publicações Oficiais da Entidade são disponibilizados estes documentos 
oficiais para que possam ser localizados e baixados. 

O 

17.  Possibilidade de disponibilizar outros documentos específicos às necessidades da 
Entidade. 

O 

18.  Divulgação dos Documentos digitalizados pelo processo de digitalização da 
Entidade. 

O 

19.  E-SIC, possibilitando a solicitação do cidadão à Entidade, acompanhamento de 
sua solicitação via Protocolo e um gráfico apresentando estes atendimentos pela 
entidade, também um gerenciador para a Entidade lidar com estas solicitações. 

 
O 

20.  Permitir a visualização de informações sumarizadas para o Público através de 
uma tela única, de onde os demais aplicativos ou visualizações podem ser 
chamados; 

O 

21.  As informações devem estar organizadas por assuntos ou áreas de interesse, 
facilitando assim a localização das mesmas; 

O 

22.  Deve possuir mecanismo de detalhamento das informações, até o nível 
desejado pela Administração, sendo que as informações de mesmo nível não 
selecionadas devem continuar visíveis. deve ainda permitir a visualização de “n” 
elementos simultaneamente; 

 
O 

23.  Dentro do mecanismo de detalhamento das informações, permitir a totalização 
automática e tambem a totalização de acordo com a seleção de elementos 
efetuada pelo usuário; 

O 

24.  Permitir a visualização da data e hora da última alteração dos dados 
disponibilizados no Portal de Transparência; 

O 

25.  Informar o último fechamento, indicando eventuais dados sujeitos a alteração; O 

26.  Possuir área publicação de logomarcas e fotos que permitam a identificação do 
Município; 

O 
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27.  Possuir área de publicação de textos explicativos do portal; O 

28.  Possuir área de publicação dos dados organizados por menus e sub menus; O 

29.  Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas. O 

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

O 

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

O 

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

 
O 

33.  Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de 
emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago 
e anulado relacionado ao empenho. 

 
O 

34.  Movimentação diária das despesas: orçamentárias, extra orçamentárias e de 
restos a pagar. 

O 

35.  Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros 
por: 

 Período, 

 Órgão, 

 Unidade, 

 Função, 

 Sub função, 

 Programa, 

 Categoria Econômica, 

 Projeto/Atividade, 

 Elemento, 

 Sub elemento, 

 Credor, 

 Aplicação, 

 Fonte de Recurso, 

 Restos a Pagar, 

 Extra Orçamentária, 

 Empenho. 

 
 
 
O 

36.  Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: 

 Órgão; 

 Unidade Orçamentária; 

 Data de emissão; 

 Fonte de recursos; 

 Vínculo Orçamentário; 

 Elemento de Despesa; 

 Credor; 

 Exercício; 

 Tipo, número, ano da licitação; 

 Número do processo de compra; 

 Descrição da conta extra (para os empenhos extra orçamentários) 

 Histórico do empenho; 

 
 
 
 
 
 
 
O 
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 Valor Empenhado; 

 Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor 
unitário; 

 Dados de movimentação do empenho contendo os valores: liquidado, pago e 
anulado. 

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

38.  Movimentação das Despesas por  Classificação Institucional, contendo valores 
individuais e totais por Poder. 

O 

39.  Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores 
individuais e totais por Função. 

O 

40.  Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores 
individuais e totais por Programa de Governo. 

O 

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

O 

42.  Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores 
individuais e totais por Categoria Econômica. 

O 

43.  Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais 
e totais por Fonte de Recursos. 

O 

44.  Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores 
individuais e totais por Esfera. 

O 

45.  Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo 
valores individuais e totais por Categoria Econômica. 

O 

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

 
O 

47.  Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos 
Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor Pago. 

O 

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

O 

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

O 

50.  Quanto ao Orçamento Vigente 

 Possuir filtro de todas as informações por período; 

 Possuir filtro por Receita; 

 Permitir a Publicação do orçamento do município; 

 Permitir a Publicação das receitas por classificação; 

 Permitir a Publicação das despesas por secretaria; 

 
 
O 
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51.  Quanto à Execução Orçamentária: 

 Possuir filtro de todas as informações por período; 

 Receita: 

 Possuir filtro por receita; 

 Despesa: 

 Possuir filtro por secretaria; 

 Possuir filtro por razão social do fornecedor; 

 Possuir filtro por CNPJ do fornecedor; 

 Observação: os filtros devem ser com combinação; 

 
 
O 

52.  Permitir o acompanhamento e Publicação das receitas efetivamente arrecadadas; O 

53.  Permitir o acompanhamento da receita arrecadada por período agrupada 
mensalmente; 

O 

54.  Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas realizadas por secretaria, 
chegando ao nível de empenho agrupado por fornecedor e mês; 

O 

55.  Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas realizadas por mês, 
chegando ao nível de empenho agrupado por fornecedor e secretaria; 

O 

56.  Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas por fornecedor, 
chegando ao nível de empenho agrupado por secretaria; 

O 

57.  Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas por elemento de despesa, 
chegando ao 
nível de empenho agrupado por secretaria e fornecedor; 

O 

58.  Quanto à Folha de Pagamento: 

 Possuir filtro de todas as informações por período; 

 Possuir filtro por Secretaria; 

 Possuir filtro por colaborador; 

 Permitir a publicação da tabela de cargos e salários; 

 Permitir a publicação da tabela salarial por referência; 

 Permitir a publicação da tabela de salários por órgão, secretaria, unidade, 
cargo e colaborador. 

 
 
 
O 

59.  Possuir mecanismos de exportação de dados, no mínimo para o formato CSV. O 

 

3.9. Sistema de Processos Administrativos 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 
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6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Área administrativa O 

8.  Possuir tabela parametrizável de local de arquivamento; O 

9.  Possuir tabela parametrizável de despacho para utilização no momento da 
tramitação dos processos; 

O 

10.  Possuir tabela de assunto com informação de prazos; O 

11.  Permitir o cadastramento do requerente com no mínimo as seguintes 
informações: nome, CPF, CNPJ, endereço e formas de comunicação; 

O 

12.  Permitir o cadastramento de vários endereços para o mesmo requerente; O 

13.  Permitir a verificação se o requerente já está cadastrado no Banco de Dados, 
caso esteja, reutilizar este dado evitando duplicidade de informações; 

O 

14.  Permitir o cadastro de processos administrativos, registrando a data de abertura, 
assunto processual, requerente e descrição resumida. 

O 

15.  Permitir o protocolo de quaisquer documentos internos que necessitem de 
registro e movimentação entre os setores da instituição. 

O 

16.  Realizar a geração da numeração do processo administrativo automaticamente 
assim que o cadastro é concluído. 

O 

17.  Permitir a indicação e visualização do endereço no local onde serão solicitados ou 
realizados serviços através de georreferenciamento. 

O 

18.  Possibilitar a juntada eletrônica de documentos, possibilitando a visualização a 
qualquer momento. 

O 

19.  Possibilitar a numeração única na protocolização dos diversos órgãos da 
administração municipal; 

O 

20.  Permitir a emissão de comprovante de protocolização para o interessado; O 

21.  Permitir a emissão do comprovante para o interessado na abertura do processo; O 

22.  Permitir identificar na abertura de um processo, seu tipo, diferenciando se é um 
processo interno ou externo; 

O 

23.  Possibilitar a configuração do modelo de etiqueta a ser emitida na abertura de um 
processo; 

O 

24.  Emitir etiquetas de processo, contendo número do protocolo, origem, data, 
nome do requerente ou interessado, número do documento e assunto; 

O 

25.  Possibilitar a emissão do processo eletrônico, com todos seus movimentos 
(tramites, juntadas, apensos e arquivamentos) em formato PDF. 

O 

26.  Permitir o acompanhamento da tramitação do processo e sua situação, mantendo 
histórico, possibilitando incluir observações a cada trâmite realizado. 

O 

27.  Disponibilizar transação para confirmação de recebimento na tramitação, 
considerando o documento “em trâmite” até o seu recebimento. 

O 

28.  Permitir o despacho eletrônico aos processos e protocolos. O 

29.  Permitir a visualização do histórico de tramitações de um processo; O 

30.  Permitir a consulta de processos, por assunto, para acompanhamento de sua 
tramitação; 

O 

31.  Permitir a consulta dos processos através do número do processo ou do 
nome do requerente, trazendo como resultado os dados do processo ou do 

O 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


     Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
       Coordenadoria de Compras Públicas 

 

96 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226  
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

requerente; 

32.  Permitir a exclusão de um envio de processo que ainda não foi recebido 
somente para usuários autorizados. 

O 

33.  Permitir a movimentação de processos por remessa e criar permissões para cada 
unidade tramitar os processos ao qual pertence. 

O 

34.  Permitir que um ou mais processos sejam apensados ou juntados a outros, fazendo 
com que somente o principal seja tramitado e automaticamente os demais, 
evitando que se esqueça de tramitar um dos processos. A qualquer momento 
deve permitir que seja retirado um processo apensado ou juntado, ou que se inclua 
novos processos. 

 
O 

35.  Permitir o controle das permissões de cada  suário por tipo de operação, sendo 
apensamento, juntada, tramitação e arquivamento. 

O 

36.  Permitir a juntada de processos (por anexação e apensação) e anexação de 
documentos a umprocesso existente. 

O 

37.  Permitir a criação de mais de um volume de processo, sendo necessário informar 
apenas onúmero do processo original. 

O 

38.  Possuir rotina de arquivamento de processos, com identificação da localização 
física. 

O 

39.  Permitir o arquivamento de vários processos de uma única vez para determinado 
local de arquivamento. 

O 

40.  Permitir a reabertura de um processo que já tenha sido arquivado, com o 
prosseguimento normal do andamento do processo pelas unidades, até que o 
mesmo seja novamentearquivado. 

 
O 

41.  Disponibilizar portal online que permita ao cidadão consultar e acompanhar os 
processos protocolados. 

O 

 Relatórios  

42.  Emitir relatório de processos por tipo de assunto e assunto no período. C 

43.  Emitir relatório de comprovante de juntada. C 

44.  Emitir etiquetas de processos. C 

45.  Emitir relatório de processos por requerente e por período. C 

46.  Emitir relatório de processos abertos por período e tipo de processo. C 

47.  Emitir relatório de processos que foram destinados a um determinado local por 
período. 

C 

 Abertura e acompanhamento de processos pela Internet – destinado ao cidadão O 

48.  O sistema deverá possibilitar o acesso ao cidadão realizar o requerimento e 
consulta dos processos com o objetivo de agilizar o atendimento, diminuindo a 
necessidade de obtenção de informações exclusivamente no balcão fazendo com 
que o contribuinte chegue ao balcão já com as informações necessárias em mãos, 
facilitando dessa forma o relacionamento contribuinte com a entidade. 

O 

49.  Permitir ao servidor identificar os tipos de processo que poderão ser requeridos 
pelo cidadão. 

O 

50.  Permitir a abertura de requerimentos através de acesso pessoal por CPF e senha. O 

51.  Permitir ao cidadão a escolha do assunto pertinente ao requerimento mediante um 
cadastro de assuntos. 

O 

52.  Possuir campo para descrição do requerimento com no mínimo 1000 caracteres. O 

53.  Permitir a anexação de documentos necessários para abertura do requerimento. O 
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54.  Permitir a pesquisa  e processos através do número do processo e/ou chave de 
autenticação, retornando sua localização atual, situação e despacho atribuído. 

O 

55.  Permitir a consulta de documentos juntados ao processo pelo cidadão. O 

 

3.10. Sistema de Arrecadação de Dívida Ativa 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos 

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Módulo - Controle de Arrecadação  

8.  Cadastramento de requerentes, com todas as informações cadastrais 
necessárias para os devidos lançamentos de outras receitas municipais. 

O 

9.  Lançamentos parametrizados e automáticos para todos e quaisquer tributos. O 

10.  Emissão de DAM (documento de arrecadação municipal) em código de barras 
no formato FEBRABAN, ou em convênios específicos de acordo com os bancos 
arrecadadores (ficha de compensação). 

 
O 

11.  Relatórios de análise da receita (sintético/analítico). O 

12.  Baixa manual dos lançamentos efetuados. O 

13.  Baixa magnética dos lançamentos efetuados e recebidos nos Bancos conveniados 
e disponibilizados no formato eletrônico. 

O 

14.  Rol de lançamentos efetuados. O 

15.  Rol de contribuintes. O 

16.  Totalizador por Banco conveniado arrecadador. O 

17.  Extratos de débitos. O 

18.  Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para 
cobrança. 

O 

19.  Efetivação de parcelamento de taxas com parcelas pré-atualizáveis. O 

20.  Consulta de Recebimento com informo ações de data de pagamento, data de 
movimento, operador,valor recebido. 

O 

21.  Criação de documento personalizado para emissão de cartas de cobrança. O 

22.  Parametrização permitindo formas de cobrança de encargos diferenciados por 
taxa. 

O 
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23.  Permitir emissão de boleto vencido, atualizando. O 

24.  Permitir cancelamento parcial ou total de lançamento efetuado. O 

25.  Permitir emissão de boleto para quitação de lançamento com mais de uma parcela 
em aberto. 

O 

26.  Permitir parametrização de documento para emissão de guia, sendo um 
documento por tributo. 

O 

27.  Emissão de relatórios estatísticos de lançamentos contra arrecadação por período. C 

28.  Efetuar recebimento de arquivos bancários em lote independente da 
instituição financeira arrecadadora. 

C 

29.  Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários O 

 Módulo - IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)  

30.  Permitir o cadastramento dos setores componentes do Município; O 

31.  Permitir o cadastramento de Quadras por setores; O 

32.  Permitir o cadastramento de Lotes por face de quadra; O 

33.  Permitir cadastrar terrenos não habitados; O 

34.  Permitir cadastrar construções e seu tipo de utilização; O 

35.  Permitir cadastrar fatores específicos da Planta Genérica de Valores; O 

36.  Permitir a aplicação de alíquotas estabelecidas pela Lei Municipal 4135/1997 e 
suas alterações 

O 

37.  Permitir alterações no valores SQLU da Planta Genérica de Valores; O 

38.  Ter rotina que permita a geração do IPTU anual; O 

39.  Permitir a geração de “Spool” para a emissão de carnê de IPTU; O 

40.  Permitir cadastrar proprietários; O 

41.  Permitir cadastrar compromissários; O 

42.  Permitir cadastrar endereços para correspondência; O 

43.  Permitir alterar o cadastro mantendo o histórico; O 

44.  Permitir desmembramentos de terrenos; O 

45.  Permitir remembramentos de terrenos; O 

46.  Permitir alterações de tipo e padrão de construção; O 

47.  Permitir o cadastro de lotes encravados; O 

48.  Controlar e cadastro de todos os imóveis existentes no município sendo, 
residencial, comercial ou industrial, bem como todos os dados pertinentes a PGV 
para utilização nos lançamentos. 

O 

49.  Controle de imóveis isentos e imunes. O 

50.  Aditamento de lançamento com re-emissão de carnês em vencimentos pré 
cadastrados. 

O 

51.  Possibilidade de emissão de saldo devedor com novo carnê. O 

52.  Integração com o Controle de Arrecadação para efetivação de pagamentos e 
classificação de receita. 

O 

53.  Relatórios de lançamento, estatístico, de inadimplência e cadastro, 
cancelamento de lançamentos, além de relatórios de endereços, imóveis por 
logradouros e bairro. 

C 

54.  Impressão de carnês total ou parcial por seleção de parcelas, segundas 
vias com ou sem capa/espelho dos carnês, inclusive via internet. 

C 

55.  Cadastro de histórico de alterações imobiliárias, com possibilidade de impressão 
na ficha cadastral. 

O 
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56.  Emissão de certidão de valor venal, certidão negativa imobiliária, inclusive via 
internet. 

O 

57.  Emissão de Ficha Cadastral (BIC - Boletim de Informações Cadastrais) e extrato de 
débitos. 

O 

58.  Emissão de guia com recolhimento de forma unificado do saldo devedor de 
lançamento. 

O 

 Modulo - ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)  

59.  Cadastro de contribuintes com opção de inclusão  de uma ou mais atividades 
relacionadas, dos contribuintes autônomos, comércio, indústria e prestadores de 
serviços 

O 

60.  Controle de suspensão e encerramento de empresas. O 

61.  Cadastro de sócios das empresas. O 

62.  Cadastro de contador responsável pela empresa O 

63.  Cadastro dos diferentes contribuintes conforme Código Tributário Municipal. O 

64.  Cadastro de publicidade contendo todos os dados necessários para cadastrar, 
tributar e lançar as publicidades de acordo com as normas previstas em leis 

O 

65.  Consulta detalhada de cadastro contendo dados de  endereço, atividades, taxas 
relacionadas ao contribuinte, áreas de publicidade. 

O 

66.  Emissão, controle e gestão dos impostos e taxas, ajustáveis, de acordo com a 
legislação em vigor. 

O 

67.  Possibilitar o controle de empresas isentas ou com reduções. O 

68.  Integração com módulo de controle de Arrecadação lançando os impostos 
calculados para controle e cobrança e classificação de receita e acompanhamento 
da LOA. 

O 

69.  Emissão de guias com código de barras em formato Arrecadação ou Ficha 
de compensação estabelecidos em layout Febraban. 

O 

70.  Possibilidade de emissão individual ou em lote. O 

71.  Emissão de ficha cadastral do contribuinte, contendo dados de endereço, 
atividade, taxas, além de histórico de alteração cadastral. 

O 

72.  Possibilidade de emissão de taxas, ligadas ao cadastro mobiliário do município 
(Taxas pelo exercício de poder de polícia) 

O 

73.  Conter todos os recursos para executar o cálculo, emissão, controle de 
arrecadação e cobrança dos tributos mobiliários, tais como: ISSQN fixo anual; 
ISSQN Estimativa Fiscal (deve conter recursos para processar estimativas); ISSQN 
sujeito à homologação; Taxas de Licença: Anual (nova ou renovação), de 
temporada, eventual, ambulante, utilização de logradouro público, publicidade, 
entre outras. 

 
O 

74.  Envio automático de débitos para inscrição em dívida ativa. O 

75.  Tabela de alíquotas, associada à de atividades; associar a vigência das alíquotas e 
atividades a partir de uma determinada data, mantendo todas as alíquotas por 
período. 

O 

76.  Emissão de alvarás com layouts diferenciados de acordo com o tipo de atividade 
do contribuinte. 

O 

77.  Emissões de certidões negativas, positivas e positiva com efeito negativo. O 

 Módulo ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis)  

78.  Utilização de informações cadastrais do sistema de cadastro imobiliário, além de 
dados da base de cálculo para emissão dos lançamentos. 

O 
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79.  Emissão de guias em  ódigo de barras padrão ARRECADAÇÃO FEBRABAN  ou FICHA 
DE COMPENSAÇÃO em convênios específicos. 

O 

80.  Permitir emissão de rol de lançamentos, demonstrando valores, devedores e 
vencimentos de guias de ITBI. 

O 

81.  Emissão de ficha cadastral. O 

82.  Integração com o módulo financeiro para classificação e controle da arrecadação. O 

83.  Permitir cadastro de compradores previamente a emissão da guia. O 

84.  Permitir emissão de segunda via da guia de ITBI. O 

85.  Permitir o cancelamento e estorno de cancelamento da guia emitida. O 

86.  Permitir emissão de guia isenta. O 

87.  Permitir o cadastro de recolhimento para efeitos de transferência de Patrimônio O 

 Módulo - Dívida Ativa  

88.  Administrar todos os débitos inscritos em dívida ativa também em função de 
sua origem, seja do IPTU, ISSQN, Taxas, ITBI, Contribuições de Melhorias e outros. 

O 

89.  Permitir o cálculo de multas e juros. O 

90.  Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para 
cobrança (com ou sem código de barras), seu texto, de notificação, petição. 

O 

91.  Parametrização de documentos para procedimentos de cobrança, através da 
emissão de notificação, petição ou avisos de débito (cobrança amigável). 

O 

92.  Emissão e o controle de notificações em formato PDF, XML e formato manipulável 
via editor de texto, a emissão de petições para cobrança judicial em texto definido 
pelo usuário e o controle sobre as fases da cobrança judicial com quantitativos de 
emissão. 

 
C 

93.  Executar o processamento da baixa pelo setor responsável pela administração da 
dívida ativa ou em conjunto com os demais tributos, sem a necessidade de 
serviços de separação de guias ou classificação manual da receita. 

 
O 

94.  Contabilização dos valores arrecadados em Dívida Ativa deverão ser separados 
atendendo as exigências da AUDESP. 

O 

95.  Agrupamento de vários débitos em único lançamento para cobrança. O 

96.  Parcelamento de débitos para cobrança, inclusive com controle de valores 
mínimos para cada parcela, controle de honorários divididos em uma ou demais 
parcelas, escolha de vencimentos da primeira e das demais parcelas, com ou sem 
valor de entrada. 

 
O 

97.  Emitir guias de recolhimento com código de barras padrão FEBRABAN, 
arrecadação ou ficha de compensação. 

O 

98.  Emitir carnê de parcelamento também com código de barras padrão FEBRABAN, 
arrecadação ou ficha de compensação. 

O 

99.  Tabelas de atualização de débitos, rubricas, unidades fiscais, unidades 
monetárias, com a opção de atualização de índices. 

O 

100.  Atualização de débitos com a emissão de guias de recolhimento, requerimentos e 
parcelamentos, contemplando débitos, honorários e custas administrativas ou 
judiciais, certidão positiva e negativa (por parcelas e exercícios), dos débitos de 
IPTU, ISSQN, Taxas, Passeio Público, Contribuição de Melhorias e outros. 

 
C 

101.  Tabela para conversão de moedas com atualização de débitos. O 

102.  Parcelamento dos débitos com a opção por tributos, exercícios, débitos; com a 
emissão de relatórios de quitados. 

O 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


     Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
       Coordenadoria de Compras Públicas 

 

101 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226  
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

103.  Relatórios totalizadores de total por rubrica, saldo da dívida principal e 
atualizado total ou por contribuinte. 

O 

104.  Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários. O 

105.  Auditor interno para proteção contra fraudes. O 

106.  Levantamento de débitos dos grandes e pequenos devedores, por faixas, nomes, 
exercícios e outros. 

O 

107.  Relatório de acordos e requerimentos, por faixas, nomes, períodos, códigos, bem 
como relatórios de inadimplentes, acordos em dia ou por faixas, e outros. 

O 

108.  Débitos inscritos em dívida ativa eletronicamente, através do cadastro de 
devedores e controle de inadimplência. 

O 

109.  Controlar os casos de cancelamento de dívidas (total, parcial e remissões). O 

110.  Totalizar os valores do saldo da Dívida Ativa de acordo com as exigências da 
AUDESP, bem como, controlar o saldo da conta da dívida ativa junto ao sistema 
financeiro. 

O 

111.  Inclusão de índices de atualizações. O 

112.  Atualização de outros débitos tributários ou não tributários, com emissão de 
guias de recolhimento com código de barras padrão FEBRABAN, demonstrativos 
de débitos, índices para atualização com conversão de moedas, e outros. 

 
O 

113.  Emissão de guias de recolhimento para pagamento á vista com desconto. O 

114.  Suspensão da cobrança de um débito tributário, inclusive com a configuração 
dos motivos da suspensão. 

O 

 Serviços ao cidadão  

115.  Emissão de certidão negativa de débitos Imobiliários, contendo dados de 
identificação do imóvel, número de controle para verificação da veracidade da 
mesma, data de validade da certidão e demais informações do cadastro 
imobiliário 

 
O 

116.  Emissão de certidão negativa de débitos mobiliários, contendo dados de 
identificação do contribuinte, número de controle para verificação da 
veracidade da mesma, data de validade da certidão e demais informações do 
cadastro mobiliário 

 
O 

117.  Emissão de certidão positiva com efeito negativo de débitos imobiliários 
contendo dados de identificação do imóvel, número de controle para 
verificação da veracidade da mesma, data de validade da certidão e demais 
informações do cadastro imobiliário 

 
O 

118.  Emissão de certidão positiva com efeito negativo de débitos mobiliários 
contendo dados de identificação do contribuinte, número de controle para 
verificação da veracidade da mesma, data de validade da certidão e demais 
informações do cadastro mobiliário 

 
O 

119.  Emissão de segunda via de carnê de IPTU, podendo emitir carnê completo  ou 
apenas parcelas solicitadas inclusive atualizando as parcelas. 

O 

120.  Emissão de segunda via de carnê de taxas mobiliárias, podendo emitir carnê 
completo ou apenas parcelas solicitadas 

O 

121.  Emissão de certidão de valor venal, para imóveis constantes no cadastro 
imobiliário contendo dados de cadastro como proprietário, endereço e valores 
de área e valores venais territoriais, prediais e total. 

 
O 

122.  Consultar veracidade das certidões emitidas O 
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123.  Emissão de extrato de débitos em dívida ativa, contendo dados do devedor e 
dívidas com suas situações para dívidas não quitadas 

O 

 Módulo – Notificação de Fiscalização Imobiliária  

124.  Utilização de informações cadastrais do sistema de cadastro imobiliário, além de 
dados da base de cálculo para emissão dos lançamentos. 

C 

125.  Cadastro de Fiscais de imóveis C 

126.  Emissão de ordem de serviço, contendo dados do reclamante e dados do Imóvel 
a ser fiscalizado 

C 

127.  Emissão de notificação de autuação, individual ou lote, mediante tipo de imóvel C 

128.  Emissão de auto de infração, mediante dados e prazos da da notificação de 
autuação, segundo as leis orgânicas do município 

C 

129.  Emissão de laudo de vistoria, com data, fotos e situação do imóvel C 

 

3.11. Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 

DEDSCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 REQUISITOS BÁSICOS  

1.  

O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os 
usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de 
modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro 
qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo 
registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida; 

O 

2.  
Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a 
partir da aplicação ou sistema; 

O 

3.  
A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou 
mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso; 

O 

4.  O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB O 

5.  

O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores 
(browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, 
Google Chrome, Safari e Edge 

O 

6.  
O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a 
utilização simultânea por vários usuários. 

O 

7.  

O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as 
informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso 
aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo 
vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, 
quando este existir. 

O 
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8.  

O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma 
única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu 
de funcionalidades. 

O 

9.  

O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em 
impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro 
local) e em tela. 

O 

10.  
O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato 
CSV. 

O 

11.  

O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos 
usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos 
usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus 
próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a 
implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré 
existente, em caso de necessidade do usuário. 

O 

12.  

O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser 
disponibilizado para a todos os usuários do sistema, ou que permaneça restrito ao 
seu criador. 

O 

13.  Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados O 

14.  
Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos 
criados. 

O 

15.  

O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, 
contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da 
coluna, e conforme as respectivas quebras. 

O 

16.  

O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos 
do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou 
campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário. 

O 

17.  

O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por 
usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para 
auditoria. 

O 

18.  
O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de 
usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada. 

O 

19.  

O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários 
simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a 
mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos 
dados. 

O 

20.  
O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, 
possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível. 

O 
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21.  
Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível 
de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões. 

O 

22.  
Possuir dispositivo para ativar ou desativar as atividades lançadas para uma 
empresa sem que haja perda dos dados históricos de notas já escrituradas 

O 

23.  

Possuir dispositivo de carta de correção de dados da nota fiscal eletrônica. O 
dispositivo deverá gerar código de validação criptografado e gerenciar os 
seguintes campos: 

- número de identificação da carta (id) 

- tomador do serviço 

- número da nota 

- data da emissão 

O 

24.  

Possuir dispositivo de gerenciamento de guias de recolhimento. O dispositivo 
deverá controlar: 

- a competência 

- a data do vencimento 

- a data de um novo vencimento 

- o valor principal 

- o valor corrigido 

- o valor da multa 

- o valor dos juros 

- o status pago ou a pagar 

- o número do boleto 

O 

25.  

Permitir a visualização detalhada dos valores que compõem o total do boleto: 

- notas fiscais 

- data de emissão 

- base de cálculo 

- alíquota 

- valor do ISS 

O 

 REQUISITOS GERAIS  
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Área do administrador  

26.  Permitir editar a senha de usuário O 

27.  Permitir o cadastro de administradores com nível de permissão O 

28.  Permitir o cadastro de prestador de serviço O 

29.  Permitir o cadastro de construção civil O 

30.  Permitir o cadastro de atividades O 

31.  Permitir o cadastro de entidades O 

32.  
Apresentar função para liberar e bloquear acesso aos usuários da nota fiscal 
eletrônica em tempo real 

O 

33.  

Apresentar formulário de recadastramento contendo as informações:  

- dados do contribuinte; 

- dados do estabelecimento 

- segmento da empresa (importação do código CNAE e da descrição da atividade, 
conforme disponibilizado pela Receita Federal) 

- dados dos sócios ou titular 

- dados do contador 

- tipo de tributação 

O 

34.  
Possuir dispositivo para gravação das informações e geração do termo de 
responsabilidade dos dados informados 

O 

35.  Apresentar tela com as empresas cadastradas O 

36.  
Apresentar relatório gráfico (dashboard) consolidando as informações das 
empresas recadastradas 

O 

37.  
Possuir dispositivo para sincronização dos dados das empresas recadastradas 
com o banco de dados dos sistemas administrativos legados 

O 

38.  Permitir a visualização das pendências documentais das empresas recadastradas O 

39.  

Possuir dispositivo de comunicação via e-mail entre a administração pública e o 
contribuinte sobre as informações recadastradas, como documentos faltantes, 
documentos irregulares, prazos esgotados e comunicação de bloqueio de 
atividade da empresa  

O 
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40.  

Possuir dispositivo parametrizado de redução da base de cálculo por atividade, 
tais como: código de atividade, título, percentuais de desconto, nome do 
usuário e data da liberação 

O 

41.  Possuir dispositivo para inserção das atividades ativas ou não da construção civil O 

42.  

Permitir ao administrador liberar, mediante a consulta prévia nos órgãos 
competentes, empresas da construção civil de outro município para realizar 
escrituração no sistema, na área de serviços tomados; 

O 

43.  
Permitir ao Administrador do sistema a visualização das notas escrituradas das 
empresas de fora do município da área da construção civil; 

O 

44.  
Possuir dispositivo de atribuição de atividades para empresas, podendo 
determinar se a atividade é tributada mensalmente, fixo ou estimativa; 

O 

45.  Permitir o cadastramento de incentivos fiscais por empresa O 

46.  Permitir o gerenciamento das notas fiscais canceladas O 

47.  Permitir a importação de cadastro de prestadores O 

48.  Permitir a importação de relatórios de atividade O 

49.  
Possuir dispositivo que permita o acesso remoto aos módulos do prestador de 
serviço, do comprador e da construção civil 

O 

50.  Possuir dispositivo que receba o arquivo bancário O 

51.  Permitir a conferência dos dados do Cartório. O 

52.  Permitir a alteração dos dados Cadastrais do Cartório. O 

53.  Permitir a comunicação por e-mail entre Prefeitura e Cartório. O 

54.  Permitir a liberação de acesso ao sistema do Cartorário. O 

55.  Permitir o bloqueio de acesso ao sistema do Cartorário. O 

56.  Possuir relatório de pagamentos realizados e pendentes. O 

57.  

Relatório de arrecadação: 

- crédito por contribuinte e mês - prestador 

- arrecadação totalizada por mês – prestador 

- arrecadação totalizada por dia - prestador 

- crédito por contribuinte e mês – comprador de dentro do município 

- arrecadação totalizada por mês – comprador de dentro do município 

C 
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- arrecadação totalizada por dia - comprador de dentro do município 

- crédito por contribuinte e mês – comprador de fora do município 

- arrecadação totalizada por mês – comprador de fora do município 

- arrecadação totalizada por dia - comprador de fora do município 

- arrecadação totalizada por dia 

- diferença de valores pagos por dia 

58.  

Relatório de escrituração detalhado: 

- inscrição municipal 

- prestador de serviço 

- ISS devido 

- ISS retido 

- ISS devido no local 

- nota cancelada 

- gráfico com quantidade de notas escrituradas e não escrituradas 

C 

59.  Relatório de escrituração C 

60.  Relatório de incentivos municipais C 

61.  Relatório de notas canceladas C 

62.  Relatório de serviços prestados para o exterior C 

63.  Relatório de valores pagos C 

 
Área do prestador de serviços  

64.  Permitir alteração dos dados do prestador apenas para endereço de notificação O 

65.  Permitir a troca de senha O 

66.  
Permitir a inclusão de logotipo para personalizar a nota fiscal eletrônica nos 
formatos jpg, jpeg, pjpeg 

O 

67.  Permitir a exclusão do logotipo O 

68.  
Permitir a escrituração de notas fiscais em papel contínuo e em formulário 
padrão 

O 

69.  Possuir campo de busca para qualquer informação contida no dispositivo O 
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70.  Permitir a escrituração de nota fiscal eletrônica em uma única tela formulário O 

71.  Permitir a gravação de dados históricos da nota fiscal eletrônica O 

72.  Permitir a validação do documento de CPF/CNPJ O 

73.  
Possuir dispositivo de autopreenchimento quando possuir dados históricos 
apenas com a inserção do documento CPF/CNPJ 

O 

74.  Permitir a validação dos campos de preenchimento em tempo real à digitação O 

75.  
Permitir a escrituração de notas fiscais eletrônicas apenas para atividades 
previamente cadastradas pelo administrador do sistema 

O 

76.  

Permitir a visualização em tempo real à digitação: 

- do valor bruto da nota 

- do valor total de deduções 

- da base de cálculo 

- do valor do ISS 

- do valor líquido da nota  

- das deduções previstas em lei 

O 

77.  Permitir a reimpressão de nota fiscal eletrônica  O 

78.  Permitir a geração de documento em formato pdf da nota fiscal eletrônica O 

79.  
Possuir campo de busca para qualquer informação sobre o controle de 
reimpressão da nota fiscal eletrônica 

O 

80.  Possuir dispositivo de acesso remoto ao escriturador habilitado O 

81.  

Possuir dispositivo para fechamento de competência sem movimento; o 
dispositivo só poderá declarar a competência sem movimento somente se não 
houver notas fiscais emitidas. O dispositivo deverá gerenciar a emissão de notas 
retroativas a movimentos declarados sem movimento e providenciar a 
reabertura da competência, gerando todos os documentos de arrecadação 
necessários 

O 

82.  Possuir dispositivo de cancelamento de notas fiscais eletrônicas O 

83.  

Possuir dispositivo para importação de arquivos xml. O dispositivo deverá gerar: 

- código do arquivo 

- status da validação 

O 
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- data 

- valor criptografado 

- mensagem de erro no caso dos arquivos reprovados na validação 

84.  
Permitir o carregamento de xml em lote, para o envio e recebimento de acordo 
com a competência desejada. 

O 

85.  
O dispositivo deverá validar o preenchimento dos campos e as regras de 
fiscalização 

O 

86.  Permitir o acesso à documentação para e desenvolvimento do arquivo XML O 

87.  Permitir a visualização das atividades cadastradas pelo administrador de sistema O 

88.  Permitir a visualização do livro fiscal por competência O 

89.  Permitir a visualização das notas fiscais escrituradas  O 

90.  Permitir a visualização dos pagamentos realizados O 

91.  Permitir a visualização dos boletos não pagos O 

92.  
O dispositivo deverá atualizar automaticamente o valor dos boletos não pagos 
com incidência de multa e juros de acordo com a quantidade de dias em aberto 

O 

93.  

O módulo do prestador de serviço deverá conter para as empresas do município 
com inscrição municipal o módulo de tomador de serviço obedecendo todas as 
regras descritas no módulo de comprador de serviço. Esse módulo deverá ser 
acessado com a mesma senha do prestador; 

O 

 
Área do comprador de serviços  

94.  Permitir o cadastramento de compradores de dentro do município O 

95.  

O sistema deverá identificar quem é o tomador de serviço e o prestador, 
também o local da prestação de serviço, considerando que tanto o tomador de 
serviço quanto o prestador poderão ser de fora do município; 

O 

96.  Permitir alteração dos dados cadastrados O 

97.  Permitir a troca da senha O 

98.  

Possuir dispositivo para escrituração das notas fiscais recebidas. O dispositivo 
deverá aceitar a escrituração apenas das notas emitidas pelo prestador 
cruzando informação do número da inscrição municipal com o número da nota 
fiscal eletrônica e o tipo de nota fiscal 

O 

99.  
Possuir dispositivo de lançamento automático das notas emitidas para CPF/CNPJ 
para empresas de dentro e fora do munício identificando automaticamente se 
imposto é devido pelo tomador ou prestador, substituição tributária ou 

O 
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retenção seguindo todas as regras impostas pela lei federal complementar LC 
116/2003. 

100.  

Possuir filtro que possibilite o usuário escolher a forma que desejar montar a 
guia de recolhimento, agrupando boletos ou não, por CNPJ, por data, razão 
social ou por valor de recolhimento; 

O 

101.  Permitir a geração das guias de arrecadação para recolhimento do ISS retido  O 

102.  
Possuir dispositivo que gerencia as guias de recolhimento geradas, permitindo a 
impressão da guia, a visualização dos dados da guia, ou a exclusão da guia; 

O 

103.  

Possuir dispositivo que atualize as guias de lançamento de forma automática 
possibilitando ao usuário escolher a data de pagamento e sendo uma data 
maior que a data de vencimento, calcular multa e juros automaticamente a data 
desejada; 

O 

104.  Permitir a visualização do livro fiscal por competência  

 
Escrituração de serviços de construção civil  

105.  Permitir o cadastramento das obras executadas e em execução O 

106.  Permitir alteração dos dados cadastrados O 

107.  Permitir a troca da senha O 

108.  Possuir campo de busca para qualquer informação contida no dispositivo O 

109.  Permitir a escrituração de nota fiscal eletrônica em uma única tela formulário O 

110.  Permitir a gravação de dados históricos da nota fiscal eletrônica O 

111.  Permitir a validação do documento de CPF/CNPJ O 

112.  
Possuir dispositivo de autopreenchimento quando possuir dados históricos 
apenas com a inserção do documento CPF/CNPJ 

O 

113.  Permitir a validação dos campos de preenchimento em tempo real à digitação O 

114.  
Permitir a escrituração de notas fiscais eletrônicas apenas para atividades 
previamente cadastradas pelo administrador do sistema 

O 

115.  

Permitir a visualização em tempo real à digitação: 

- do valor bruto da nota 

- do valor total de deduções 

- da base de cálculo 

- do valor do ISS 

O 
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- do valor líquido da nota  

- das deduções previstas em lei 

116.  Permitir a reimpressão de nota fiscal eletrônica  O 

117.  Permitir a geração de documento em formato pdf da nota fiscal eletrônica O 

118.  
Possuir campo de busca para qualquer informação sobre o controle de 
reimpressão da nota fiscal eletrônica 

O 

119.  Possuir dispositivo de acesso remoto ao escriturador habilitado O 

120.  

Possuir dispositivo para fechamento de competência sem movimento; o 
dispositivo só poderá declarar a competência sem movimento somente se não 
houver notas fiscais emitidas. O dispositivo deverá gerenciar a emissão de notas 
retroativas a movimentos declarados sem movimento e providenciar a 
reabertura da competência, gerando todos os documentos de arrecadação 
necessários 

O 

121.  Possuir dispositivo de cancelamento de notas fiscais eletrônicas O 

122.  

Possuir dispositivo de carta de correção de dados da nota fiscal eletrônica. O 
dispositivo deverá gerar código de validação criptografado e gerenciar os 
seguintes campos: 

- número de identificação da carta (id) 

- tomador do serviço 

- número da nota 

- data da emissão 

C 

123.  

Possuir dispositivo de gerenciamento de guias de recolhimento. O dispositivo 
deverá controlar: 

- a competência 

- a data do vencimento 

- a data de um novo vencimento 

- o valor principal 

- o valor corrigido 

- o valor da multa 

- o valor dos juros 

- o status pago ou a pagar 

C 
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- o número do boleto 

124.  

Permitir a visualização detalhada dos valores que compõem o total do boleto: 

- notas fiscais 

- data de emissão 

- base de cálculo 

- alíquota 

- valor do ISS 

C 

125.  

Possuir dispositivo para importação de arquivos xml. O dispositivo deverá gerar: 

- código do arquivo 

- status da validação 

- data 

- valor criptografado 

- mensagem de erro no caso dos arquivos reprovados na validação 

C 

126.  Permitir o carregamento de xml em lote. C 

127.  
O dispositivo deverá validar o preenchimento dos campos e as regras de 
fiscalização 

C 

128.  Permitir o acesso à documentação para e desenvolvimento do arquivo xml C 

129.  Permitir a visualização das atividades cadastradas pelo administrador de sistema C 

130.  Permitir a visualização do livro fiscal por competência C 

131.  Permitir a visualização das notas fiscais escrituradas  C 

132.  Permitir a visualização dos pagamentos realizados C 

133.  Permitir a visualização dos boletos não pagos C 

134.  
O dispositivo deverá atualizar automaticamente o valor dos boletos não pagos 
com incidência de multa e juros de acordo com a quantidade de dias em aberto 

C 

 
Escrituração de serviços de Cartórios  

135.  Permitir a cadastro do Cartório. C 

136.  Possuir ferramenta de alteração de senha. C 

137.  Possuir ferramenta para recuperação de senha. C 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


     Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
       Coordenadoria de Compras Públicas 

 

113 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226  
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

138.  Permitir a abertura e fechamento da competência.  C 

139.  Permitir o lançamento dos serviços de acordo com as tabelas da ANOREG. C 

140.  

A ferramenta deverá ser capaz de receber o arquivo enviado pelo cartório e 
reconhecer a quantidade de serviços realizados em cada atividade, enquadrar a 
devida alíquota e gerar o valor do imposto sobre os serviços e a guia de 
recolhimento. 

C 

141.  Permitir a alteração dos itens lançados na competência atual somente. C 

142.  Permitir a exclusão dos itens de lançados da competência atual. C 

143.  
Possuir ferramenta capaz de receber arquivo de lançamento mensal dos 
cartórios em formato texto, por competência. 

C 

144.  Permitir a visualização dos lançamentos por competências. C 

145.  Permitir a geração/exclusão dos boletos da competência. C 

146.  Possuir relatório de lançamentos. C 

147.  Possuir relatório de valores pagos. C 

 
Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas  

148.  
Permitir a criação de nf-e personalizada com a logomarca da empresa e o 
Brasão da Prefeitura; 

O 

149.  
Permitir a emissão da nf-e em com a utilização de uma única tela/formulário do 
sistema; 

O 

150.  Permitir a escrituração automática nf-e  O 

151.  Permitir a validação de nf-e pelo tomador de serviço;  O 

 

3.12. Sistema de Integração com o Tribunal de Justiça 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”, não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 
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5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por qualquer 
coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos legais  

8.  A ferramenta deverá possibilitar a integração do módulo tributário o Tribunal de 
Justiça através do sistema de integração e-Saj 

O 

9.  Possuir cadastro completo da Prefeitura com possibilidade de inclusão do brasão 
e imagens que poderão ser usadas em documentos tramitados junto ao tribunal. 

O 

10.  Possuir cadastro   completo dos   procuradores e assessores do município, bem 
como, suas assinaturas digitalizadas e cabeçalhos individuais. 

O 

11.  Possibilitar a criação de modelos de petições diversas personalizadas para a 
prefeitura e/ou para cada procurador. 

O 

12.  Manter cadastro próprio de pessoas que já passaram por algum peticionamento, 
aproveitando assim os dados de um processo para outro. 

O 

13.  Manter um cadastro de Bens Para Penhora para cada processo, caso necessário. O 

14.  Manter um cadastro personalizado e padrão de petições diversas, vinculando tais 
petições aos tipos ideais fornecidos pelo tribunal. 

O 

15.  Possibilidade de criação de documentos obrigatórios de vínculo para cada 
petição, como por exemplo, planilha de cálculos exportada pelo próprio tributário. 

O 

16.  Permitir a execução e envio de petições iniciais em lote ou individuais de diversos 
exercícios e composições juntos ou separados. 

O 

17.  A ferramenta deverá manter uma ficha de acompanhamento do processo que 
detalhe os dados do processo mesclando dados do tribunal com dados do módulo 
tributário, contendo os dados desde a primeira até a última passagem do processo 
pelo módulo tributário. 

 
O 

18.  Permitir a recepção das intimações enviadas pelo juiz para cada processo, podendo 
distribuí-las para os advogados por diversos meios, como por exemplo, faixa de 
número de processos ou motivo das intimações. 

 
O 

19.  Possuir funcionalidade de recepção de intimações individualmente, em lote de 
acordo com filtros ou em lote sem filtros. 

O 

20.  Possuir uma agenda de eventos identificando para cada procurador a sua agenda, 
contendo: todas as intimações distribuídas para o procurador, prazos, números de 
ato e processos, motivos e link para a ficha de acompanhamento. 

 
O 

21.  Possibilitar a realização de peticionamentos intermediários em massa ou individual 
podendo, dessa forma, dar a mesma resposta para vários processos ao mesmo 
tempo, com a possibilidade de selecionar os processos a serem peticionados. 

 
O 

22.  Possuir tela de visualização da ficha de acompanhamento, com a possibilidade 
de anexar documentos externos para serem enviados junto a petição permitindo 
a edição da petição que esta sendo enviada. 

 
O 

 

3.13. Sistema de Cemitério 
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DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Requisitos básicos  

1.  Deverá ter funcionamento exclusivamente através de “browsers”,  não sendo 
admitidas outras formas de acesso. 

O 

2.  Permitir o acesso a partir de dispositivos móveis (celular, tablet) que possuam 
acesso à internet com design responsivo. 

O 

3.  Controlar o acesso dos usuários, restringindo o acesso as funcionalidades por 
grupos de usuários ou por usuários. 

O 

4.  Permitir sincronizar as permissões de acesso do usuário de acordo com as 
permissões do grupo de usuários. 

O 

5.  Acesso fácil as informações por meio de relatórios interativos que permitem a 
adição/remoção de colunas, ordenação e agrupamento de conteúdo por 
qualquer coluna e a extração em formato aberto (CSV). 

 
O 

6.  Com o artifício de um relatório interativo, possibilitar ao usuário a criação de 
relatórios e gráficos próprios facultando-o a ser individual ou público. Estas 
consultas poderão ser catalogadas para utilização futura. 

 
O 

7.  Para consultas que envolvam valores, possuir as funções de: soma, média, 
contagem e máxima; 

O 

 Requisitos gerais  

8.  Possuir cadastro dos arruamentos, quadras, lotes e tipos de jazigos utilizando 
coordenadas e estruturas cartográficas do cemitério. 

O 

9.  Possuir funcionalidade de agenda e controle de funerais e translados 
(transferência de falecidos). 

O 

10.  Efetuar cálculo para geração das taxas de cemitério vinculadas à características 
dos jazigos e localização. 

O 

11.  Permitir lançamento e emissão de taxas de cemitério, integrado com Sistema 
Tributário. 

O 

12.  Efetuar controle de pagamento das taxas de cemitério. O 

13.  Possibilitar inscrição de débitos não quitados em Dívida Ativa, permitindo 
ajuizamento do mesmo para cobrança. 

O 

14.  Permitir cadastrar e controlar vários cemitérios administrados pela Prefeitura. O 

15.  Efetuar o cadastramento das ruas do cemitério. O 

16.  Possuir associação dos arruamentos do cemitério às quadras. O 

17.  Possuir cadastro com dados da pessoa física, ou empresa, proprietária do jazigo. O 

18.  Permitir venda de jazigos integrado com valores do sistema de tributos C 

19.  Permitir exumação em lote, com emissão de ofício de autorização dos familiares. C 

20.  Relatórios de todos os tipos de jazigos C 

21.  Permitir a impressão de relatórios quantitativos de sepultamentos C 
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LOTE 2 

 

3.14. Sistema de Saneamento 
 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

 Módulo de Leitura  

1.  O Sistema deverá disponibilizar as duas seguintes formas de trabalho: leitura 
convencional e leitura com emissão simultânea de conta. 

O 

2.  O Sistema deverá gerar arquivos a serem utilizados nas leituras dos hidrômetros, 
por grupo e rota de leitura. Deverá respeitar a sequência cadastrada ou, no caso de 
não haver sequência, a classificação estabelecida pelo órgão. 

O 

3.  O Sistema deverá registrar, no momento da leitura, eventuais ocorrências 
referentes às validações efetuadas sobre a mesma. Estas ocorrências serão 
utilizadas posteriormente, após o retorno das informações ao sistema, para 
verificações e acertos. 

O 

4.  O Sistema deverá registrar as leituras das ligações. O 

5.  O sistema deverá contar com procedimento específico para os casos em que a 
leitura tenha sido realizada há mais de 30 dias. Deverá calcular o valor do consumo 
correspondente a 30 dias, posicionando a leitura atual e consumo para o cálculo 
das contas.  

O 

6.  Deverá registrar as divergências encontradas em campo, qualificando-as de acordo 
com códigos cadastrados.  

O 

7.  O sistema deverá possuir relatórios que auxiliem na análise das informações 
coletadas.  

O 

8.  Permitir a descarga das leituras efetuadas por rota, não necessitando aguardar o 
término de todas as leituras para a importação no sistema.  

O 

9.  Registrar as ocorrências e/ou anormalidades identificadas pelos leituristas, em seu 
trajeto. 

O 

10.  O Sistema deverá permitir a mudança automática do método de leitura 
convencional de para o método de leitura e emissão simultânea da conta, onde o 
cálculo e emissão de contas deverão ser processados no momento da leitura, 
através de microcomputadores portáteis, de acordo com tipo de cálculo 
estabelecido pelo órgão. 

O 

11.  Permitir o gerenciamento das atividades dos leituristas, através de relatórios 
gerenciais. 

O 

12.  Permitir que a comunicação entre o coletor de leituras e a unidade central de 
processamento seja do tipo Wi-Fi, via protocolo TCP/IP, ou utilizando um berço 
(doca). 

O 
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13.  Todos os softwares de suporte e banco de dados adicionais necessários para o 
funcionamento do sistema deverão ser fornecidos pela contratada com suas 
respectivas licenças de uso. 

O 

14.  Os arquivos trocados entre o coletor de leituras e o Sistema de Saneamento Básico 
devem obedecer lay-out definido pelo órgão, obrigatoriamente compatível em 
todos os níveis com o Sistema de Saneamento Básico. 

O 

15.  O Sistema de Saneamento Básico deverá conter procedimento de geração do 
arquivo para o Módulo de Leitura (convencional ou com emissão simultânea de 
conta); 

O 

16.  O Sistema deverá conter procedimento de controle de distribuição, para o Módulo 
de Leitura, dos arquivos preparados na etapa anterior; 

O 

17.  O Sistema deverá conter procedimento para o recebimento dos arquivos após a 
coleta das leituras; 

O 

18.  O Sistema deverá conter relatórios gerenciais que permitam o acompanhamento 
da atividade de leitura, fornecendo informações tais como: quantidade de leituras 
realizadas por leiturista; horário de realização das leituras; nome do leiturista; 
intervalo de tempo entre leituras. 

O 

19.  O sistema deve permitir a parametrização de códigos de ocorrência, para os quais, 
no momento do lançamento, seja exigida a captura da imagem (fotografia 
comprovando o lançamento do código de ocorrência.)  

O 

20.  O sistema deverá ser capaz de estabelecer o vínculo das fotografias, provenientes 
dos coletores de dados, ao respectivo CDC (código de cadastro do consumidor). 

O 

21.  O Módulo de Leitura deverá permitir a mudança de leiturista a qualquer tempo. O 

22.  O Módulo de Leitura deverá validar a informação registrada, em tempo real. As 
ações a serem estabelecidas para cada tipo de ocorrência, durante o registro da 
respectiva leitura, deverão ser parametrizadas. Exemplo: supondo uma situação em 
que o leiturista registrou o fato de ter se deparado com o portão do imóvel fechado, 
impedindo a realização da leitura (ocorrência = “portão fechado ou hidrômetro 
inacessível”). Para um caso semelhante a este, o programa não deverá permitir o 
registro de leitura, de acordo com parametrização realizada para este tipo de 
ocorrência. 

O 

23.  Deverá possuir parâmetro que oriente o leiturista na verificação do número do lacre 
dos hidrômetros. 

O 

24.  Deverá possuir parâmetro para obrigar o registro de leitura ou código de leitura / 
ocorrência, antes de prosseguir ao próximo imóvel / leitura. 

O 

25.  Deverá possuir parâmetro que, quando acionado, implique na geração de uma 
indicação de verificação para a condição de consumo maior ou menor que a média, 
mostrando o último consumo registrado e a média habitual. 

O 

26.  O Sistema deverá fornecer informações que possibilitem a análise das leituras com 
consumos considerados altos ou baixos. Estas informações serão fundamentais 

O 
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para a realização de ajustes necessários nas respectivas contas, com acréscimos e 
decréscimos de consumo, ou outras situações identificadas pelo sistema. 

27.  A análise ou crítica de consumo deverá ser efetuada em tela própria ou através de 
emissão de relatórios, contendo no mínimo filtro por: grupo, referência, rota 
logradouro, tipo de crítica, consumo. Como resultado da seleção, deverão ser 
apresentadas, no mínimo, as seguintes informações: CDC, situação da ligação, 
percentual de variação, identificação, categoria e economia, leitura anterior, leitura 
atual, ocorrência de leitura, data de leitura, nome do leiturista. 

O 

28.  O Sistema deverá permitir, durante a crítica da leitura em tela, a seleção de ligação 
para releitura ou vistoria e ainda a inclusão do status da crítica, como por exemplo: 
analisada, vista. Deverá possibilitar filtragem de seleção de registros através deste 
mesmo status. 

O 

29.   O Sistema deverá permitir, durante a crítica, alterações da leitura, ocorrência e 
data da leitura. Deverá atualizar automaticamente o status da crítica, indicando que 
a mesma já foi verificada. Desta forma evitará que a leitura que seja verificada 
novamente. 

O 

30.  O Sistema deverá oferecer opção de impressão, em formulário próprio, das ligações 
selecionadas para releitura ou vistoria, para que seja dada continuidade ao 
processo de crítica da leitura. 

O 

31.  Durante a crítica de leitura em tela, deverão haver opções para a visualização do 
histórico da ligação e para a impressão do relatório contendo as informações da 
crítica de leitura.  

O 

32.  O sistema deverá impedir a liberação do grupo para a continuidade do processo de 
leitura/cálculo enquanto todas as críticas registradas não tiverem sido verificadas. 
Deverá demonstrar em tela as quantidades pendentes de cada rota e as respectivas 
ligações.  

O 

 Módulo de Cálculo e Emissão  

33.  O processamento do cálculo será sempre efetuado em microcomputadores 
instalados nos escritórios do órgão. 

O 

34.  As contas de água, esgoto e serviços, deverão ser providas com código de barras no 
padrão Febraban ou Cnab. Estas informações serão utilizadas para a baixa dos 
pagamentos, pelo processo de captura via leitura ótica (Scanner). 

O 

35.  A leitura, o cálculo, a emissão de contas e as demais rotinas associadas deverão ser 
executadas de forma assíncrona, por grupo. Porém, para cada grupo, o sistema 
deve controlar a sequência lógica de realização de tarefas impedindo a execução de 
rotinas em desacordo com a mesma. Como exemplo, podemos citar a emissão de 
contas sem que a verificação das anomalias apontadas nos cálculos tenha sido 
analisada.   

O 

36.  O processamento de leituras de hidrômetros, cálculo e emissão das contas de água, 
esgoto e serviços deverá estar de acordo com a estrutura tarifária do órgão. 

O 
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37.  O sistema deverá disponibilizar procedimento de cálculo tarifário de consumo de 
água, resíduo de troca de medidores e lançamento pelo consumo taxado. 

O 

38.  Após efetuado o cálculo, o sistema deverá permitir a emissão local das contas de 
água, esgoto e serviços. Deverá possibilitar também a geração de arquivo com as 
informações necessárias, a ser encaminhado à empresa capacitada para esta 
emissão. 

O 

39.  A conta de água, esgoto e serviços deverá estar preparada para a inclusão de 
mensagens de débito de contas anteriores, de acordo com o período de 
responsabilidade cadastrado nos contribuintes e também a emissão da declaração 
de quitação anual de débitos conforme determinado na lei 12.007/2009, de acordo 
com critérios estabelecidos pelo órgão.  

O 

40.  Deverá estar disponível após o cálculo a emissão do histograma de consumo.  O 

41.  O Sistema deverá ter opção de resequenciamento das rotas de leitura ou entrega 
por logradouro através de parâmetros definidos tais como: intervalo da sequência, 
numeração do logradouro, lado da rua.  

O 

 Módulo de Arrecadação e cobrança  

42.  O Sistema deverá estar desenvolvido para realizar o controle da Arrecadação e 
Cobrança de forma regionalizada, utilizando os recursos de transferência dos dados 
por: meio eletrônico; captura do código de barras via Scanner ou caneta ótica; 
entrada de pagamentos via digitação em micro.  Serão envolvidas contas de água, 
carnês, guias de recolhimento e outros documentos de recebimentos diversos que 
compõe a receita do órgão para atualização diária da cobrança. 

O 

43.  O processo de leitura do código de barras deverá incluir as contas impressas 
simultaneamente pelo Microcomputador portátil e pelo método convencional, 
utilizando leitores de código de barras, caneta ótica ou outros recursos de leitura. 

O 

44.  O software para captura do código de barras deverá ter característica de 
multitarefa, gerenciando em tempo real as operações simultâneas de vários 
usuários e seus respectivos arquivos de armazenamento.  O software ainda deverá 
evitar a perda de dados numa eventual falta de energia elétrica. 

O 

45.  O Sistema deverá estar preparado para efetuar o controle de arrecadação online, 
através de caixa autenticadora nas dependências do órgão, efetuando autenticação 
de documentos em impressora própria, ligada ao sistema e registrando as baixas 
dos documentos.  

O 

46.  O Sistema deverá estar preparado para manter registradas e atualizadas as 
informações referentes aos pagamentos realizados na rede arrecadadora, 
contendo: a data do pagamento, o estabelecimento em que foi pago, valores 
recebidos, multas e outros encargos financeiros pertinentes, que dispostos na tela 
das estações de trabalho, ou em forma de relatórios com opção de vídeo, arquivo 
ou impressora, servirão de fonte de consulta pelo setor de Atendimento ao 
Cidadão. Deverá incluir os débitos referentes a contas de água e esgoto assim como 
a carnês de contribuição de melhorias, inscritos ou não em dívida ativa, 
identificando cada caso. 

O 
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47.  O Sistema deverá permitir a recepção de pagamentos efetuados na rede bancaria, 
eletronicamente, em arquivos de acordo com padrão definido pela FEBRABAN ou 
Cnab, nas respectivas datas contábeis. Cada arquivo deverá compor um lote, 
permitindo consultas e geração de relatórios. 

O 

48.  A arrecadação deverá integrar-se com o Sistema de Contabilidade registrando 
automaticamente os valores da receita arrecadada nos módulos de Gestão 
Orçamentaria, Tesouraria e Contabilidade. Deverá gerar os respectivos relatórios 
analíticos. Deverá permitir a geração de relatórios referente à arrecadação, de 
acordo com as contas contábeis cadastradas pelo órgão.  

O 

49.  Deverá estar preparado para a geração de arquivos de cobrança das contas de água, 
esgoto e serviços por débito automático para a rede bancária de acordo com o 
padrão estabelecido pelo órgão.  

O 

50.  O Sistema deverá permitir o cadastro das contas contábeis do órgão, permitindo 
alterações de acordo com a necessidade. Deverá ainda haver, na composição do 
analítico da receita, a possibilidade de configuração da receita como normal, dívida 
ativa ou ambos.  

O 

51.  O Sistema deverá permitir a identificação, de maneira seletiva, dos clientes 
inadimplentes para com o órgão, permitindo a emissão de comunicados de débitos, 
segundo critérios de seleção. 

O 

52.  O Sistema deverá permitir a identificação de clientes devedores, através da ligação, 
grupo, logradouro, categoria, vencimentos, meses pendentes, valores mensais e 
globais, disponibilizando a informação para as ações de regularização da carteira. 

O 

53.  O Sistema deverá estar preparado para a emissão das notificações de débito, de 
acordo com o período de responsabilidade cadastrado nos contribuintes, com 
código de barras. Deverá também efetuar o agrupamento das contas no momento 
da emissão das notificações.  

O 

54.  55. O Sistema deverá permitir a manutenção nas notificações emitidas, permitindo 
cadastrar o status da entrega das mesmas.  

O 

 Módulo de Dívida Ativa do sistema de Saneamento  

56.  O Sistema deverá permitir a inscrição de débitos vencidos referentes a Contas e 
Parcelas de Carnês, em Dívida Ativa, de acordo com a periodicidade estabelecida 
pelo órgão. 

O 

57.  A inscrição em dívida ativa dos débitos vencidos e não pagos deverá ser feita 
automaticamente pelo módulo que os seleciona, conforme os parâmetros 
estabelecidos pelo órgão. A composição do valor inscrito deverá ser o valor original 
das contas e parcelas dos carnês no momento da inscrição. 

O 

58.  O Sistema deverá ter a opção de inscrição individual de contas e parcelas de carnês 
em dívida ativa, permitindo para isto a seleção das contas/parcelas desejadas. 

O 

59.  Permitir a geração do livro de dívida ativa com as informações das contas/parcelas 
inscritas, determinando número de livro, quantidade de páginas por livro, página 
inicial e demais informações pertinentes ao livro.  

O 
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60.  O sistema deverá permitir a seleção de contribuintes em débito, individual ou 
coletivamente, para emissão das notificações de dívida ativa.  

O 

61.  As notificações de dívida ativa poderão ser geradas com código de barras para 
pagamento, efetuando para este fim o agrupamento das contas no momento da 
emissão das notificações.  

O 

62.  O sistema deverá permitir a manutenção nas notificações emitidas pelo sistema, 
permitindo cadastrar o status da entrega das mesmas. 

O 

63.  Permitir o parcelamento do débito inscrito em dívida ativa, através de lançamento 
de serviço em conta ou emissão de carnê. Deverá efetuar a separação de valores 
para posterior identificação da receita referente à dívida ativa.  

O 

64.  Nos Carnês de pagamento deverão constar todas as características do débito, dados 
do consumidor, o valor inscrito em Dívida Ativa e ainda as atualizações dos valores 
originais através do cálculo dos juros, multas e correção monetária conforme 
critérios estabelecidos pelo órgão. 

O 

65.  O sistema deve permitir a geração de carnês em moeda corrente ou índice, 
efetuando a atualização dos valores conforme a norma especificada. 

O 

66.  Deverá haver opção para atualização das parcelas dos carnês através de índice 
específico, efetuando a alteração dos valores das parcelas já geradas. Após a 
atualização deverão ser emitidas as parcelas para entrega aos consumidores.  

O 

67.  Deverá ser bloqueado pelo sistema o parcelamento em carnês de contas inscritas e 
não inscritas. Estes parcelamentos somente poderão ser efetuados 
separadamente. 

O 

68.  Sistema deverá permitir a inclusão no carnê de serviços de honorários e custas 
processuais ou outros serviços de acordo com o estabelecido pelo órgão. 

O 

69.  O sistema deverá estar preparado para emissão dos documentos necessários para 
a execução fiscal: certidão de dívida ativa e petição de acordo com os dados e 
modelos estabelecidos pelo órgão. Na emissão de certidão, o sistema deverá 
automaticamente efetuar o bloqueio das contas. Deverá informar, no ato da 
consulta da ligação, a existência de contas em execução fiscal. 

O 

70.  O Sistema deverá permitir o acompanhamento mensal do saldo de dívida ativa. 
Deverá informar a composição dos valores mensais inscritos em dívida ativa, tais 
como: cancelamentos, inscrições, parcelamentos, reabertura de contas, receita e 
demais informações referentes à movimentação.  

O 

71.  O sistema deverá efetuar o controle e acompanhamento do saldo de dívida ativa 
de uma data a outra, informando os valores e fórmulas utilizadas. Mostrar ainda 
relatórios correspondentes às informações apresentadas e a integração com a 
Contabilidade das alterações efetuadas.  

O 

72.  Os valores que compõem o saldo da dívida ativa deverão estar contidos em 
relatório analítico, a fim de que seja possível o acompanhamento da movimentação 
da dívida ativa realizada.  

O 

 Micromedição (Hidrometria)  
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73.  Para o módulo de Micromedição (hidrometria) o Sistema deverá estar preparado 
para gerenciar, de forma automática, todas as informações e dados históricos dos 
hidrômetros: instalados, retirados, recuperados e aferidos. Deverá registrar, de 
forma automática, os dados das ligações em que o hidrômetro está ou esteve 
instalado. 

O 

74.  Deverá ser mantida, através do modulo de Micromedição tabela com os dados dos 
hidrômetros instalados nas diversas ligações de água e dos mantidos em estoque, 
no mínimo com as seguintes informações:  fabricante, vazão, quantidade de dígitos, 
diâmetro, fabricante, fornecedor, data e nota fiscal de aquisição.  

O 

75.  Deverão ser registradas, de forma automática, as datas de cada instalação/retirada, 
os cdc’s das instalações, as datas de registro de paralisação de cada hidrômetro 
assim como as ocorrências verificadas nos procedimentos de leitura para 
faturamento relativas aos hidrômetros. Esses registros devem estar disponíveis 
para consulta no cadastro do hidrômetro.  

O 

76.  Deverão ser registradas as trocas de hidrômetros efetuadas nas ligações, 
armazenando os dados da retirada e colocação. Somente poderão ser utilizados 
hidrômetros previamente cadastrados em tabela específica. 

O 

77.  Nas trocas de hidrômetro, quando houver resíduo de consumo, o sistema deverá 
armazenar o resíduo para cobrança na próxima fatura junto com o consumo do 
novo hidrômetro.  

O 

78.  Deverá estar disponível opção de correção do número do hidrômetro, para os casos 
onde houve erro de cadastro, sem que esta alteração afete o consumo da ligação. 

O 

79.  O sistema deve disponibilizar opção de cadastro das aferições efetuadas, 
mostrando resultado em tela e emitindo o respectivo laudo. 

O 

80.  Deverá ainda ter opção de armazenamento de hidrômetros aferidos, indicando 
local e tempo que devem permanecer guardados.  

O 

 Módulo de Contribuição de Melhorias  

81.  O Sistema deverá utilizar, no módulo de Contribuição de Melhorias, o mesmo 
cadastro utilizado pelos sistemas de Faturamento e Arrecadação relativos a imóveis 
e terrenos. 

C 

82.  Para cada Edital de Contribuição de Melhorias o sistema deverá permitir o registro 
do ano, número data e valor do edital, o tipo de rateio a ser adotado, as formas de 
parcelamento e os contribuintes beneficiados. 

C 

83.  O Sistema, a partir dos dados do edital, deverá efetuar para cada contribuinte o 
cálculo do valor devido, dividindo-o pelo número de parcelas, estabelecendo assim 
seu valor e vencimento das parcelas e gerar o respectivo carnê de pagamento. 

C 

84.  Deverá ter opção para cancelamento do edital.  C 

85.  A rotina de associação de contribuintes a um determinado edital deverá contar com 
ferramentas que permitam a seleção dos mesmos por logradouro. 

C 

86.  O registro de pagamentos das parcelas dos Carnês de Contribuição de Melhorias 
deverá ser feito pelo sistema de Arrecadação conjuntamente com as Contas de 

C 
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Água e Esgoto e outros documentos de Arrecadação, contabilizando 
adequadamente as diversas receitas arrecadadas. 

87.  Deverá estar disponível tela para consulta dos dados de cada contribuinte 
informando os dados do edital, do contribuinte, do carnê e dos pagamentos. As 
informações contidas nos carnês e nos pagamentos deverão estar disponíveis 
também nas telas de consulta de débitos do módulo de arrecadação.  

C 

88.  O Sistema deverá permitir a inscrição de débitos vencidos em Dívida Ativa com 
periodicidade estabelecida pelo órgão.  A inscrição em dívida ativa dos débitos 
vencidos e não pagos deverão ser feitas automaticamente, através de 
procedimento que os seleciona conforme os parâmetros estabelecidos pelo órgão. 
Aos valores originais do débito deverão ser acrescidos juros multas e correção 
monetária, calculados conforme critérios estabelecidos pelo órgão. 

C 

 Módulo de Corte / Religações  

89.  O Sistema deverá permitir que sejam identificados, de maneira seletiva, os clientes 
inadimplentes para com o órgão. Deverá disponibilizar a emissão de comunicados 
de corte, segundo critérios de seleção estabelecidos.  

O 

90.  O Sistema deverá disponibilizar condições para identificar os clientes devedores 
por: ligação, grupo, logradouro, categoria, vencimentos, meses pendentes, valores 
mensais e globais, disponibilizando a informação para as ações de regularização da 
carteira. 

O 

91.  O Sistema deverá estar preparado para a emissão das notificações de corte, de 
acordo com o período de responsabilidade cadastrado nos contribuintes, com 
código de barras. Deverá também possibilitar o agrupamento das contas no 
momento da emissão das notificações. 

O 

92.  O Sistema deverá permitir a manutenção das notificações de corte emitidas, 
permitindo cadastrar o status da entrega das mesmas.  

O 

93.  O Sistema deverá controlar, no processo de geração de ordens de serviço de corte, 
a emissão e entrega das notificações. Para uma ligação não notificada, não poderá 
ser emitida uma ordem de corte. 

O 

94.  Durante a geração das ordens de corte, o sistema deverá criar informação de 
controle, indicando, para a ligação correspondente, a situação de corte.  

O 

95.  Deverá possibilitar o registro das respectivas ordens de serviço de corte no Sistema 
de Atendimento a Cidadãos (que passará a efetuar o acompanhamento da 
execução das mesmas). 

O 

96.  Nas ordens de corte geradas deverá ser possível registrar o motivo pelo qual a 
ligação não foi cortada. Esta informação deverá estar disponível para consulta na 
própria ligação. No caso de ter sido realizado o corte, no mínimo, as seguintes 
informações deverão ser registradas:  tipo de corte, data, leitura e responsável  

O 

97.  O Sistema deverá permitir a identificação dos imóveis com o fornecimento de água 
interrompido por falta de pagamento. Deverá também permitir a seleção dos 

O 
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imóveis a serem reabilitados, agrupando estas informações para:  faturamento, 
geração de ordens de serviço e relatórios de controle de cortes. 

98.  O Sistema deverá manter histórico de todas as notificações, ordens de corte e 
religações efetuadas.  

O 

 Módulo de Cadastro  

99.  O Sistema deve permitir o registro e manutenção dos dados referentes as ligações 
de água e esgoto. Deve permitir o armazenamento de informações cadastrais do 
terreno, do imóvel, da ligação e das contas: 

O 

100.  A tabela de terrenos deverá conter informações referentes aos mesmos, tais como: 
planta, área, testada, lote, quadra e demais informações pertinentes ao terreno do 
imóvel. 

O 

101.  A tabela de imóveis deverá conter informações referentes aos mesmos, tais como: 
inscrição municipal, endereço do imóvel, endereço de entrega, endereço de 
correspondência, proprietário e compromissários.  

O 

102.  A tabela de ligações deverá conter as informações pertinentes às mesmas, que 
influenciarão diretamente o cálculo das faturas, tais como: situação da água, 
situação do esgoto, tipo de cobrança, hidrômetro, categorias, atividade, benefício 
social e outros,  

O 

103.  A tabela de contas deverá conter as informações gerais relativas às mesmas, tais 
como: leituras, ocorrências, valores, serviços, taxas, datas e outros. 

O 

104.  O sistema deverá permitir, para cada imóvel, o cadastro de vários proprietários e 
compromissários com seus respectivos endereços e documentos.  

O 

105.  Deverá ainda possuir cadastro de informações complementares à ligação, onde 
serão armazenadas outras informações pertinentes, tais como: piscina, número de 
moradores, cônjuge, renda familiar, estado civil e outras. Essas informações serão 
cadastradas para efeito de análise, não influenciando no cálculo das faturas de 
água, esgoto e serviços.  

O 

106.  A manutenção das informações de cadastro, sejam referentes ao terreno, imóvel 
ou ligação, deverá ser permitida em seus respectivos módulos e/ou telas de acordo 
com a configuração de permissões estabelecida pelo órgão.  

O 

107.  O sistema deverá permitir a criação de condomínios automaticamente, 
cadastrando inicialmente a ligação principal e posteriormente em tela, liberar a tela 
para preenchimento das ligações secundários, com obrigatoriedade nos seguintes 
campos: Proprietário, CPF/CNPJ, R.G, Inscrição Municipal, Número do hidrômetro.  
Disponibilizar também Status de positivo ou retorno de erros após preenchimentos 
dos dados básicos de criação das ligações. 

O 

108.  Sistema deverá permitir o cadastro de vários contribuintes em uma mesma ligação 
juntamente com os períodos de responsabilidade das contas correspondentes.  

O 

109.  Deverão ser armazenadas, em histórico, todas as alterações efetuadas no cadastro.  O 

110.  O Sistema deverá permitir a localização e identificação dos clientes, por meio do 
número da conta (CDC), nome do usuário (consulta fonética), código do logradouro, 

O 
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número do hidrômetro, nome da rua (consulta fonética) e pelo número do imóvel, 
ou número de inscrição (Identificação), CPF, inscrição municipal, bairro. 

111.  O Sistema deverá disponibilizar consulta ao cadastro, com, no mínimo, as seguintes 
informações: terreno, imóvel, contas, leituras, débitos, categorias, serviços, 
notificações, carnês de parcelamento e histórico.  

O 

112.  O Sistema deverá permitir o cadastro das informações necessárias para a concessão 
de desconto de benefício social ou atividade, conforme norma específica.  

O 

113.  O Sistema deverá permitir o bloqueio da ligação, impedindo algumas ações sobre a 
mesma, de acordo com o parametrizado pelo órgão, tais como: parcelamentos, 
cortes e notificações. 

O 

114.  O Sistema deverá permitir o cadastro de condomínios nas ligações, efetuando 
cálculo diferenciado de acordo com as definições estabelecidas pelo órgão e 
legislação municipal.  

O 

115.  O Sistema deverá permitir, para cada ligação, o cadastramento de data de 
vencimento especial das contas de água, esgoto e serviços. Estas informações serão 
utilizadas em casos específicos, a serem analisados pelo órgão.  

O 

 Relatórios Gerenciais  

116.  O Sistema deverá possuir relatórios de todos os módulos do sistema, 
disponibilizando geração a qualquer tempo para acompanhamento das 
movimentações efetuadas e gerenciamento do órgão, conforme as características 
abaixo: 

C 

117.  Relatório histograma de consumo; C 

118.  Relatório referente ao faturamento por categoria contendo, no mínimo, as 
informações de: quantidade de ligações de água e de esgoto, quantidade de contas 
geradas, valor de água, valor de esgoto, valor dos serviços, valor das taxas, consumo 
real e faturado, quantidade de economias de água e de esgoto, ligações com e sem 
hidrômetro, quantidade de contas lançadas e não lançadas, quantidade de ligações 
e economias de água e esgoto ativas, quantidade de ligações cortadas. 

C 

119.  Relatório de ligações, economias e volume por categoria e faixa de consumo, 
podendo determinar as faixas de consumo para o relatório. 

C 

120.  Relatório demonstrativo de consumo, mostrando o consumo dos últimos 12 meses, 
média, categoria e economia de um conjunto de ligações. 

C 

121.  Relatório mostrando quantidades e valores das contas em aberto por vencimento, 
indicando valores de água, esgoto, serviços e taxas. 

C 

122.  Relatório mostrando quantidades e valores de faturamento e arrecadação. As 
informações de arrecadação deverão ser divididas por prazo de pagamento sendo 
até o vencimento, 30, 60, 90, 120 e com mais de 120 dias. As informações dos 
valores não arrecadados deverão ser subdivididas por categoria.  

C 
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123.   Relatório dos maiores consumidores, contendo, no mínimo, as informações de cdc, 
nome, endereço, leitura anterior e atual, hidrômetro, média, categoria, economia, 
consumo e valor da conta. 

C 

124.  Relatório referente ao faturamento, classificado por atividade, bairro ou por 
categoria, contendo, no mínimo as informações de: quantidade de ligações de água 
e esgoto, economias de água e esgoto, volume real e faturado, valor total. 

C 

125.  Relatório dos carnês gerados, cancelados, reparcelados, contendo, no mínimo as 
informações de: cdc, carnê, data e valor. 

C 

126.  Relatório de parcelas de carnês pagas e em aberto, contendo, no mínimo as 
informações de: cdc, carnê, parcela, valor da parcela e valor pago. 

C 

127.  Relatório das contas agrupadas que não foram pagas, contendo, no mínimo as 
informações de: cdc, nome, endereço, data do agrupamento, referencia, valor de 
água, esgoto, serviços, taxas, multa, juros, correção e total da conta.  

C 

128.  Relatório das contas cadastradas em débito automático que não foram pagas, 
contendo, no mínimo as informações de: cdc, nome, endereço, referência, 
vencimento e valor. 

C 

129.  Relatório de débitos de água e esgoto detalhado, contendo, no mínimo, as 
informações de: cdc, nome, endereço, hidrômetro, situação da ligação, valor de 
água, esgoto, serviços e taxas, multa, juros e correção, valor total original, valor 
total corrigido e data de vencimento. Para este relatório deverão estar disponíveis, 
no mínimo: filtro por grupo, intervalo de contas, valor mínimo e máximo, 
vencimento inicial e final, categoria, quantidade de contas em aberto, quantidade 
máxima de devedores, logradouro e bairro. 

C 

130.  Relatório estatístico de notificações emitidas, contendo informações de quantidade 
e valor das emitidas, entregues, pagas, parceladas, canceladas, cortadas, religadas 
e outras informações.  

C 

131.  Relatório de hidrômetros cadastrados no sistema, com opção de selecionar os que 
estiverem em uso, parados, por tempo e por data de instalação, no mínimo com as 
informações de: cdc, nome, endereço, hidrômetro, número de ponteiros, última 
leitura, data de leitura e consumo.  

C 

132.  Relatório de hidrômetros cadastrados e ainda não utilizados.  C 

133.  Relatório de contas referente a Portaria CAT56. C 

134.  Relatório de ligações com mais de uma categoria cadastrada.  C 

135.  Relatório com informações sobre o cadastro de ligações, utilizando como filtro, no 
mínimo as informações de:  situação da água, situação do esgoto, grupo, categoria, 
tipo de cobrança, logradouro, bairro, atividade, rota de leitura, quantidade de 
economias, tipo de ligação, benefício social, ligações excluídas. Este relatório 
deverá apresentar os principais dados das ligações selecionadas, podendo ser 
detalhado ou resumido.  

C 

136.  Relatório de logradouros cadastrados. C 
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137.  Relatório de erros durante o cálculo das contas.  C 

138.  Relatório das principais alterações efetuadas no sistema pelos funcionários, tais 
como: emissão de segunda via de conta, agrupamentos, parcelamentos, alteração 
de contas, estorno de parcelamentos e emissão de guias.  

C 

139.  Relatório dos parcelamentos em conta efetuados, contendo, no mínimo, as 
informações de cdc, nome, contas parceladas, valor original das contas, valor 
parcelado.  

C 

140.  Relatório dos parcelamentos em conta efetuadas e em atraso. C 

141.  Relatório de serviços lançados e a lançar em contas contendo, no mínimo 
informações de: cdc, quantidade de parcelas, valor das parcelas, valor lançado, 
valor a lançar.  

C 

142.  Relatório de volumes alterados, mostrando as alterações efetuadas por contas, no 
consumo real e/ou faturado das contas.  

C 

143.  Relatório analítico e sintético de leituras efetuadas por leiturista e por horário das 
leituras efetuadas. 

C 

144.  Relatório de ocorrências durante a leitura dos hidrômetros.  C 

145.  Relatório contendo rota e sequência de leituras e entregas, cadastradas.  C 

146.  Relatório estatístico de leituras por código de ocorrência.  C 

147.  Relatório de ligações cortadas que apresentaram consumo durante a leitura dos 
hidrômetros.  

C 

148.  Relatório de baixas efetuadas por data de contabilização, classificados nas contas 
contábeis do órgão.  

C 

149.  Relatório de arrecadação por data de contabilização demonstrando 
detalhadamente a composição da arrecadação. 

C 

150.  Relatório de baixas efetuadas, demonstrando individualmente as contas, parcelas 
e guias baixadas.  

C 

151.  Relatório contendo erros gerados durante a baixa de contas.  C 

152.  Relatório de baixas duplicadas contendo, no mínimo as informações de: cdc, 
referência, data do pagamento, valor original pago, valor pago em duplicidade, data 
de contabilização, data de pagamento, lote e agente. 

C 

153.  Relatório de ligações que possuem débitos e não estão cortadas.  C 

154.  Relatório de ligações cortadas  C 

155.  Relatório de ligações religadas C 

156.  Relatório de ligações cortadas que não possuem débitos, podendo ser religadas.  C 

157.  Relatório de débitos de contas inscritas em dívida ativa.  C 

158.  Relatório de contas em aberto inscritas em dívida ativa que possuem certidão 
emitida. 

C 
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159.  Relatório de contas em aberto inscritas em dívida ativa que não possuem certidão 
emitida.  

C 

160.  Relatório mensal constando os valores de movimentação da dívida ativa, tais como: 
parcelamentos, receita, cancelamentos, estornos, alterações e demais valores que 
afetem o saldo da dívida ativa.  

C 

161.  Relatório com os principais dados cadastrais das ligações que possuem cadastro em 
débito automático. 

C 

162.  Relatório de evolução de consumo por cdc com opção de gráfico. C 

163.  O sistema deverá possuir ferramenta para geração de relatórios eventuais. C 

164.  Todos os relatórios deverão ter opção de geração em tela, arquivo ou impressora.  C 

 

3.15. Sistema de Balcão de atendimento Saneamento 
 

 Balcão de Atendimento  

1.  Localização e identificação dos clientes, por meio do número do cadastro (CDC), 
nome do usuário (consulta fonética), código e descrição (consulta fonética) do 
logradouro, número do imóvel, bairro, número do hidrômetro, CPF/CNPJ e 
condomínio. 

O 

2.  Simulação individual do cálculo dos valores de água e esgoto. O 

3.  Simulação individual do cálculo dos acréscimos por atraso de pagamento das 
contas. 

O 

4.  Histórico de leituras e consumo, no mínimo dos últimos 12 meses, com a opção de 
visualização em lista e gráfico do consumo. 

O 

5.  O Sistema deverá armazenar todas as alterações, inclusões e exclusões de 
qualquer natureza, gerando histórico e permitindo consultas com no mínimo os 
filtros por período, assunto e usuário. 

O 

6.  Demonstrativo geral de débitos pendentes da ligação, por responsável, com opção 
de enviar por e-mail.  

O 

7.  Consulta de débito por CPF/CNPJ com opção de enviar por e-mail. O 

8.  Demonstrativo de pagamento, no mínimo, dos últimos 12 meses, com opção de 
enviar por e-mail. 

O 

9.  Recalculo individual das contas, permitindo a alteração das leituras e ocorrências 
e inclusão de observações sobre o recalculo no histórico da ligação. 

O 

10.  Emissão de segunda via da conta, com opção de cobrança na própria conta ou em 
conta futura.  

O 

11.  Emissão da conta com agrupamento dos débitos. O 

12.  Desagrupamento de contas. O 
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13.  Desdobramento de contas. O 

14.  Registro e controle dos serviços comerciais solicitados pelos clientes. O 

15.  Registro das movimentações efetivadas nas contas de água e esgotos, 
identificando o responsável pelas operações. 

O 

16.  Realização de parcelamento em contas de água, esgoto e serviços, conforme 
norma específica. 

O 

17.  Estorno de parcelamentos efetuados em conta, efetuando baixa de contas quando 
houver parcelas pagas. 

O 

18.  Emissão de certidão negativa de débitos com opção de enviar por e-mail. O 

19.  Emissão de certidão cadastral com opção de enviar por e-mail. O 

20.  Parcelamento de contas ou de serviços em carnês e emissão de parcelas; (1ª e 2ª 
vias) com código de barras padrão FEBRABAN ou CNAB. Na geração de carnês 
deverá ser permitido a alteração do nome do responsável pela dívida e/ou o 
representante e seus respectivos documentos, sem alterar o responsável pela 
ligação cadastrada. Deverá ser gerado termo de parcelamento conforme 
determinado pelo órgão. 

O 

21.  Consulta de contas pagas e em aberto, no mínimo dos últimos 12 meses. O 

22.  Emissão e cancelamento de documento de arrecadação de serviços diversos. O 

23.  Registro e baixa de solicitações de vistoria. O 

24.  Cancelamento de contas e parcelas de carnês, cadastrando o motivo do 
cancelamento. 

O 

25.  Estorno do cancelamento de contas e parcelas de carnês.  O 

26.  Estorno de carnês, efetuando a baixa de contas quando houver valor de parcelas 
pagas.  

O 

27.  Opção de reativação de carnês cancelados. O 

28.  Reparcelamento de carnês conforme normas específicas. O sistema deverá ter a 
opção de controlar a quantidade de vezes que um carnê poderá ser reparcelado. 

O 

29.  Parcelamentos em conta e em carnês com descontos concedidos através de 
legislação específica. 

O 

30.  Cálculo e inclusão de acréscimos nas parcelas de carnês quando atrasadas, 
emitindo 2ª via da parcela para pagamento com valor corrigido. 

O 

31.  Cálculo e inclusão de descontos nas parcelas de carnês quando o pagamento for 
adiantado, emitindo 2ª via da parcela para pagamento. 

O 

32.  Opção para inclusão de prazo para pagamento das contas, impedindo que o 
contribuinte seja cortado por inadimplência. 

O 

33.  Consulta de acréscimos gerados pelo pagamento em atraso das contas. O 

34.  Permitir enviar por e-mail a 2ª via de contas e parcelas de carnê. O 
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35.  Permitir imprimir parcela de carnê com antecipação de pagamento. O 

36.  Permitir a retenção/liberação de contas, impedindo alterações, baixas, emissão de 
notificações ou outras ações de acordo com o estabelecido pelo órgão. 

O 

37.  Envio de 1º via de conta por e-mail. O 

38.  Configuração de parâmetros, que permite personalizar o sistema conforme a regra 
de negócio.  

O 

39.  Atribuição de acesso de acordo com perfil. O 

40.  Integração com serviço de SMS para viabilizar o envio de código de barras de 
contas e parcela de carnê.  

O 

41.  Integração com “Integrador TEF” e “Adquirente” para viabilizar o pagamento de 
contas e guias, via cartão de débito.  

C 

42.  Possibilitar o envio de comprovante de pagamento por cartão de débito, via SMS. C 

43.  Possibilitar o cadastro de pessoas com deficiência visual, para emissão de contas 
em braile 

O 

44.  Registro de chamado e abertura de Ordem de serviço O 

45.  Deverá apresentar condições para o registro das ordens de serviço de qualquer 
tipo de serviço, de acordo com a necessidade do órgão. O sistema deverá permitir, 
através de uma tabela de códigos de serviços específicos, registrar o código 
correspondente ao problema indicado pelo cliente ou por setores internos do 
departamento. 

O 

46.  Deverá ter a opção de registrar informações fornecidas aos clientes, como por 
exemplo a “situação de débitos”, sem a necessidade de geração de ordem de 
serviço. 

O 

47.  A localização e identificação dos clientes para abertura das ordens de serviço deve 
ser feita através do CDC, nome ou endereço do imóvel. 

O 

48.  Ao selecionar a ligação desejada, o sistema deverá preencher automaticamente os 
principais dados do imóvel, tais como endereço, categoria, economia, hidrômetro, 
proprietário, última leitura e outros. 

O 

49.  O Sistema deverá colocar na tela de abertura das ordens de serviço, mensagem de 
clara visualização quando a ligação selecionada apresentar débitos vencidos e não 
pagos, permitindo também, por opção do operador, a visualização em tela dos 
detalhes dos débitos vencidos e pendentes de pagamento, assim como a 
informação de corte na ligação. 

O 

50.  Deve apresentar o demonstrativo das leituras e consumos e a informação de 
pagamento das contas de água e esgoto. 

O 

51.  Na tela de abertura de ordem de serviço deverão estar contemplados no mínimo: 
código do serviço, prazo para execução do serviço, valor do serviço – quando 
cobrado, dados do imóvel; nome e telefone do solicitante; ponto de referência do 
imóvel, campo para observações. 

O 
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52.  Na abertura de ordens de serviço, antes de gravar as informações, o sistema 
deverá verificar a existência de outras ordens abertas no mesmo logradouro, 
tendo a opção de associar o registro a uma O.S já existente ou gravar uma nova 
OS. 

O 

53.  Deverá ser gerado histórico na ligação do sistema comercial referente a abertura 
das ordens de serviço. 

O 

54.  Permitir registrar chamado por ocorrências abertas pelo APP do Cidadão, listando 
as ordens de serviços abertas na área. 

O 

55.  Permitir ao usuário do sistema, configurar para cada tipo de atendimento, 
chamado e serviço os campos para preenchimento. 

O 

56.  No registro de chamado permitir acessar os serviços conforme permissão de 
acesso por perfil. 

O 

57.  Permitir registrar chamado pelo cadastro do contribuinte, o sistema deverá 
preencher automaticamente os principais dados do imóvel ou ligação, tais como 
endereço e solicitante. 

O 

58.  Permitir registrar chamado por logradouro listando as ordens de serviços abertas 
na área. 

O 

59.  No registro do chamado ter a possibilidade de anexar documentos. O 

60.  Possibilitar no registro de chamado lançar serviços para faturamento. O 

61.  No registro de chamado ter a opção de bloquear a reincidência do serviço 
conforme quantidade de dias estabelecido para nova ordem de serviço. 

O 

62.  No registro de chamado, o sistema deverá verificar a existência de outras ordens 
de serviço abertas para o mesmo logradouro, tendo a opção de associar o registro 
a uma O.S já existente ou gerar uma nova OS. 

O 

63.  Deverá ser gerado histórico na ligação do sistema comercial referente a abertura 
das ordens de serviço. 

O 

64.  Ao gerar uma ordem de serviço possibilitar a impressão de um protocolo de 
atendimento. 

O 

65.  Ao gerar uma ordem de serviço de troca de titularidade permitir a impressão do 
termo. 

O 

66.  Ao gerar uma ordem de serviço, o sistema, permita gerar e imprimir a guia de 
recolhimento com código de barras e integrada ao sistema comercial. 

O 

67.  Ao gerar uma ordem de serviço possibilitar a impressão da ordem de serviço, 
constar no mínimo os dados cadastrais do endereço indicado, o código e a 
descrição da solicitação. 

O 

68.  Possibilitar o bloqueio da ordem de serviço. O 

69.  Acompanhar a situação e histórico de ações realizados na ordem de serviço. O 
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70.  Realizar agendamento do serviço e alerta a quantidade máxima por período 
(manhã e tarde). 

O 

71.  Permitir selecionar contas para retenção. O 

 Possibilitar a consulta de ordem de serviço e chamado com no mínimo:  

72.  intervalo de data,  C 

73.  número do chamado,  C 

74.  número da ordem de serviço,  C 

75.  cadastro do contribuinte (CDC),  C 

76.  nome do solicitante,  C 

77.  endereço, C 

78.  telefone. C 

79.  Integração com serviço de SMS para viabilizar o envio de informações sobre a 
abertura do serviço solicitado. 

C 

 

3.16. Sistema de Coleta de Dados, Impressão e Entrega Simultânea de Conta de Água e 
Notificações, Controle de Distribuição de Água por Caminhão Pipa 
 

 Sistema de Coleta de Dados, Impressão e Entrega Simultânea de Conta de Água 
e Notificações 

 

80.  Os registros das leituras e ocorrências dos medidores de água  O 

81.  O faturamento no campo em tempo real (leitura e impressão da conta de água e 
esgoto e das notificações no mesmo minuto); 

O 

82.  A impressão das faturas de água e notificações diversas O 

83.  O envio e recebimento das informações de campo para o Sistema de Faturamento. O 

84.  O software deverá possibilitar a operação de forma descentralizada, propiciando 
o processamento remoto do faturamento em campo e comunicação através do 
protocolo TCP/IP utilizando-se conexão Wireless (Wi-Fi) para troca de informações 
com o sistema de gestão do Sistema de Faturamento. 

O 

85.  O faturamento e emissão convencional de contas de água e esgoto com boleto ou 
código FEBRABAN (in-loco) será mantido como opção de impressão de contas de 
acordo com as regras estabelecidas pelo órgão. 

O 

86.  Procedimento de descarga dos dados coletados e faturados em campo, para o 
Sistema de Faturamento via Wi-fi; 

O 

87.  Procedimento de pesquisa e consulta de posicionamento de usuários na rota por 
endereço, número do hidrômetro, identificação do usuário, identificação de rota 
e posição relativa do usuário na rota. 

O 
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88.  Procedimento de rotina de coleta, consistência de leituras e registro de 
irregularidades, divergências e ocorrências; 

O 

89.  Procedimento de captura de imagens (fotos) com vinculação direta ao CDC; O 

90.  Procedimento de descarregamento das fotos vinculadas ao CDC para o banco de 
dados automatizado. 

O 

91.  Procedimento de cálculo tarifário de consumo de água, resíduo de troca de 
medidores e lançamento pelo consumo taxado; 

O 

92.  Procedimento de impressão de Contas de água com código de barras padrão 
FEBRABAN, CNAB, em impressora portátil térmica direta sem fio, utilizando a 
comunicação por Bluetooth; 

O 

93.  Ter a capacidade de transmissão das leituras em tempo real, via Gprs, protegendo 
os dados coletados contra a eventuais perdas, devido a travamento do 
computador móvel ou outros motivos quaisquer. 

O 

94.  O Sistema de Coleta de Dados e Emissão Simultânea deverá comportar o cadastro 
de todos os fiscais leituristas, códigos de ocorrências e ligações pertencentes ao 
mesmo grupo de rota de leitura, ordenados por sequência de leitura. 

O 

95.  O Sistema de Coleta de Dados e Emissão Simultânea deverá permitir a mudança 
de fiscal leiturista a qualquer tempo em qualquer rota de leitura. 

O 

96.  Criticar em tempo real a leitura informada pelo fiscal leiturista com base nas 
informações contidas, tais como leitura anterior, média dos últimos consumos, 
alertando quando houverem divergências quanto ao consumo médio e o medido. 
Deverão ser cadastrados percentuais de tolerância a maior e a menor em relação 
a estes consumos informados. 

O 

97.  O Sistema deverá possuir, entre outros, parâmetros de ocorrências que indiquem 
se o campo de leitura deve ou não ser preenchido. Ex: Em uma ocorrência de 
portão fechado ou hidrômetro inacessível não se pode lançar leituras. 

O 

98.  Aviso de ligação há mais de X (parametrizável) meses sem leitura real efetuada 
pelo órgão. 

O 

99.  Através de parametrização, o Sistema deverá mostrar o último consumo 
registrado e a média habitual, quando for detectado consumo maior ou menor que 
a média, durante o registro da respectiva leitura. 

O 

100.  O sistema deve permitir a parametrização de códigos de ocorrência, que no 
momento do lançamento do mesmo, seja exigido a captura da imagem (fotografia 
comprovando o lançamento do código de ocorrência.) 

O 

101.  O Sistema deverá executar na rota cálculos diferenciados para condomínios com 
leitura não individualizados, cálculos diferenciados para condomínios 
individualizados (Leitura e emissão de contas para hidrômetro principal e 
hidrômetros individuais – Ex: CDHU). 

O 

102.  O sistema deverá contar com procedimento específico para os casos em que a 
leitura tenha sido realizada há mais de 30 dias. Deverá calcular o valor do consumo 

C 
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correspondente a 30 dias, atualizando os valores de água e esgoto e posicionando 
a leitura atual. 

103.  Deverá permitir a impressão de mensagens de débito nas contas. C 

104.  Deverá permitir a impressão da quitação anual de débitos, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão. 

C 

105.  O Sistema deverá, a cada leitura registrada, armazenar as coordenadas geográficas 
(latitude e longitude), provenientes do recurso de GPS contido no coletor de 
dados. Esta funcionalidade deverá ser parametrizada e, quando houverem, 
deverão ser enviadas para o sistema central. 

C 

 Controle de Distribuição de Água via Caminhão Pipa  

106.  Deverá registrar os volumes de água entregues, através de caminhões pipa, em 
áreas ainda não contempladas com rede de água.  

O 

107.  Deverá controlar o volume carregado no caminhão e os volumes entregues aos 
munícipes. 

O 

108.  O controle de volume entregue se fará através da medição fornecida por 
hidrômetro instalado no caminhão. 

C 

109.  Em cada entrega deverá emitir um recibo de entrega, descrevendo o nome do 
usuário, endereço da ligação, consumo apurado e data da leitura. 

O 

110.  Estes abastecimentos deverão ser registrados em aplicação instalada em 
Smartfone, a qual realizará o armazenamento das distribuições efetuadas. 

O 

111.  Ao término de cada período de distribuição, estes abastecimentos deverão ser 
transferidos para o banco de dados principal do sistema de saneamento, com o 
objetivo de, ao fim do mês, para cada contribuinte, eles sejam somados dando 
origem a uma única conta de água com o valor total. 

O 

112.  Esta conta deverá ser enviada ao contribuinte e deverá entrar no processo normal 
de arrecadação. 

O 

113.  Este processo deve disponibilizar relatórios de controles para análise dos 
carregamentos de cada um dos caminhões e suas respectivas distribuições e 
perdas. 

O 

114.  Este processo de coleta deve permitir a utilização de duas unidades de medidas 
possíveis para o registro das entregas:   metros e litros. 

C 

 

3.17. Sistema de Gerenciamento de serviços Saneamento 
 

 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS SANEAMENTO  

115.  Deverá possuir tabelas de referências para cadastro de informações necessárias à 
utilização do sistema, tais como: tabelas de ocorrências, equipamentos, serviços, 
atendimentos, áreas de manutenção, departamentos, funcionários, equipes, 
perfis de acesso ao sistema, viaturas e outras necessárias. A manutenção de 

O 
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parâmetros e tabelas do sistema deverá ser efetuada pela empresa sem a 
necessidade de acompanhamento pela contratada 

116.  O sistema deve ter procedimento para administrar o controle de acesso ao 
sistema, envolvendo os perfis de usuários e senhas. 

O 

 Abertura de Ordens de Serviço  

117.  Deverá apresentar condições para o registro das ordens de serviço de qualquer 
tipo de serviço, de acordo com a necessidade do órgão. O sistema deverá permitir, 
através de uma tabela de códigos de serviços específicos, registrar o código 
correspondente ao problema indicado pelo cliente ou por setores internos do 
departamento. 

O 

118.  Deverá ter a opção de registrar informações fornecidas aos clientes, como por 
exemplo a “situação de débitos”, sem a necessidade de geração de ordem de 
serviço. 

O 

119.  A localização para abertura das ordens de serviço deve ser feita através do 
endereço do imóvel. 

O 

120.  Ao selecionar a ligação desejada, o sistema deverá preencher automaticamente os 
principais dados do imóvel, tais como endereço, categoria, economia, hidrômetro, 
proprietário, última leitura e outros. 

O 

121.  O Sistema deverá colocar na tela de abertura das ordens de serviço, mensagem de 
clara visualização quando a ligação selecionada apresentar débitos vencidos e não 
pagos, permitindo também, por opção do operador, a visualização em tela dos 
detalhes dos débitos vencidos e pendentes de pagamento, assim como a 
informação de corte na ligação. 

O 

122.  Deve apresentar o demonstrativo das leituras e consumos e a informação de 
pagamento das contas de água e esgoto. 

O 

123.  Na tela de abertura de ordem de serviço deverão estar contemplados no mínimo: 
código do serviço, prazo para execução do serviço, valor do serviço – quando 
cobrado, dados do imóvel; nome e telefone do solicitante; ponto de referência do 
imóvel, campo para observações. 

O 

124.  Na abertura de ordens de serviço, antes de gravar as informações, o sistema 
deverá verificar a existência de outras ordens abertas no mesmo logradouro, 
tendo a opção de associar o registro a uma O.S já existente ou gravar uma nova 
OS. 

O 

125.  Deverá ser gerado histórico na ligação do sistema comercial referente a abertura 
das ordens de serviço. 

O 

 Impressão das ordens de Serviço  

126.  O sistema ofertado pela proponente deverá apresentar condições de registro e 
emissão das ordens de serviços. No documento impresso deverá constar no 
mínimo os dados cadastrais do endereço indicado, o código e a descrição da 
solicitação, as características da equipe executora. 

O 
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127.  Deverá haver a possibilidade de seleção das ordens de serviços para impressão por 
período e departamento responsável a fim de facilitar o controle e execução dos 
serviços. 

O 

128.  Deve haver a possibilidade de transmissão do serviço a uma equipe através de 
rádio. Neste caso, ao efetuar a transmissão deverá ser registrado no sistema a 
transmissão e para qual equipe; a OS deverá ser considerada como impressa. 

O 

129.  O sistema deverá efetuar o controle de impressão das ordens de serviços 
impedimento que a OS seja impressa várias vezes erroneamente, assim como o 
controle de quando e quem efetuou a impressão. 

O 

130.  Deverá ter opção de controle de data de entrega e retorno da OS à equipe 
executora. 

O 

131.  O Sistema deverá permitir a utilização de layouts de ordens de serviço diferentes 
de acordo com o tipo de chamado a ser executado. 

O 

 Programação de Serviços  

132.  O sistema deverá permitir a programação automática de serviços a serem 
executados pelas equipes de acordo com a parametrização entre serviços, 
logradouros, equipes e áreas de manutenção da cidade efetuada pelo órgão. 

O 

133.  O sistema deverá permitir visualização na tela do computador da programação 
efetuada pelo sistema, permitindo pela programação, distribuir os serviços em 
aberto entre as equipes de manutenção disponíveis. 

O 

134.  Na tela deverá constar no mínimo filtros por período, departamento e equipe, com 
opção mínima de visualização das seguintes informações: ordens de serviço em 
execução, em atraso, programadas, sem programação, carga horária da equipe, 
tempo para execução dos serviços. 

O 

135.  Concluídos os trabalhos de programação, o sistema deverá permitir a impressão 
das ordens de serviço programadas, para distribuição entre as equipes disponíveis 
no dia. 

O 

 Execução e Encerramento das Ordens de Serviço O 

136.  O Sistema ofertado pela proponente deverá apresentar condições de baixa dos 
dados dos serviços executados em campo. 

O 

137.  O sistema deverá estar preparado para realizar a baixa das solicitações e dos 
serviços executados, registrando a equipe, o veículo, a quilometragem, o serviço, 
a data e hora de execução, bem como dados dos serviços executados, tipos e 
quantitativos de materiais, equipamentos e mão-de-obra aplicados. 

O 

138.  Deverá estar preparado para a integração com o sistema comercial, assim ao 
efetuar o encerramento das ordens de serviços algumas tarefas serão realizadas 
tais como: cadastro de nova ligação de água e esgoto, corte no fornecimento, 
reativação do fornecimento, troca de hidrômetro, atualização de dados cadastrais, 
instalação de hidrômetro, geração de histórico da execução do serviço. 

O 
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139.  Ao encerrar ordens de serviço para controle da execução de novas ligações de água 
e esgoto deverá ser gerado automaticamente pelo Sistema de Atendimento ao 
Cidadão, o registro, no Sistema de Faturamento, da ligação recém concluída. 

O 

140.  Sistema de Atendimento ao cidadão deverá lançar, quando for o caso, a cobrança 
de serviços executados e que impliquem em custo para o usuário. O lançamento 
deverá ser feito automaticamente para inclusão na(s) próxima(s) faturas de água 
e esgoto. 

O 

141.  Sistema deverá permitir a inclusão de várias tarefas a serem executadas na mesma 
ordem de serviço, a fim de promover o controle para conclusão de um serviço, 
obtendo assim uma visão clara de todas as etapas necessárias à execução da 
solicitação efetuada pelo cliente. 

O 

142.  Deverá permitir a abertura automática de tarefas a serem executadas para a 
conclusão da solicitação, efetuando o controle e liberação das tarefas de acordo 
com a execução da ordem estabelecida. 

O 

143.  Deverá permitir o controle de permissão para encerramento das ordens de serviço 
por departamento responsável. 

O 

 Consulta de ordem de Serviço em Mapa  

144.  Deverá permitir Consultar as Ordens de Serviço, com filtros de Período, Tipo de 
Atendimento, Tipo de Chamado, Serviço, Logradouro, Bairro, situação da ordem 
de serviço, equipe, Departamento responsável pelo serviço com opções de 
visualização individual no mapa permitindo a consulta aos dados principais das 
ordens de serviço e imagens de satélite; 

O 

145.  Deverá disponibilizar Mapa de calor de Ordens de Serviço, com filtros de Período, 
Tipo de Atendimento, Tipo de Chamado, Serviço, Logradouro, Bairro, situação da 
ordem de serviço, equipe e departamento responsável pelo serviço com opções 
de visualização no Mapa e imagens de Satélite; 

O 

 Retorno de Chamados  

146.  O sistema ofertado deverá ter solução para que seja efetuado o retorno ao cliente 
por carta ou por telefone da solicitação efetuada. 

C 

147.  Quando o retorno for efetuado por telefone, deve ter a opção de registrar uma 
pesquisa de satisfação efetuada junto ao cliente, indicando comentários e 
observações efetuadas. 

C 

 Ordem de Serviço interna  

148.  O Sistema deverá controlar também as manutenções internas, preventivas e 
corretivas. Estas manutenções referem-se a equipamentos e estruturas prediais 
pertencentes à autarquia. Deverá, para cada ordem de serviço, indicar os 
equipamentos e mão de obra a serem utilizados. Em relação às manutenções 
preventivas, o Sistema deverá ter o recurso de gerar automaticamente, orientado 
por uma parametrização específica, ordens de serviços periódicas. 

O 

 Telemetria  
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149.  Deverá permitir que o Preparador de serviços registre em tela, todas as 
interrupções no fornecimento de água, e que estes dados, sirvam de fonte de 
pesquisa no setor de Atendimento ao Cidadão. Deverão ser registrados: 

O 

150.  A Zona de Abastecimento atingida. O 

151.  A data e hora do registro do fechamento. O 

152.  Observações sobre a ocorrência e normalização do abastecimento. O 

 Relatórios Gerenciais  

153.  Deverá permitir o armazenamento dos dados de execução dos serviços e a geração 
de indicadores que medem a performance, produtividade e eficiência do roteiro, 
devendo estar disponibilizados em tela ou por meio de relatórios em papel 
impressos diariamente. 

O 

154.  Sistema informatizado deverá permitir que todos os dados relativos ao controle e 
gestão dos serviços possam ser visualizados na tela das estações de trabalho, 
sendo possível à emissão de no mínimo os seguintes relatórios: 

O 

155.  Relação de serviços a executar O 

156.  Relação mensal de serviços executados O 

157.  Relação de serviços com prazos de execução vencidos. O 

158.  Estatística de materiais aplicados, por dia, mês e por equipe. O 

159.  Estatística de mão de obra utilizada por dia, mês e por equipe. O 

160.  Estatística de equipamentos utilizados, por dia, mês e por equipe. O 

161.  Relação de serviços previstos para execução pelas equipes de água e esgoto O 

162.  Relação de chamados por período O 

163.  Relação de chamados por Tipo de Atendimento O 

164.  Relação de chamados por Bairro O 

165.  Relação de chamados internos por departamento O 

166.  Produtividade das equipes O 

167.  Tempo de Atendimento ao Usuário O 

168.  Tempo Médio de Atendimento dos Serviços O 

169.  Quadro comparativo de serviços por setor O 

170.  Ordens de serviço em aberto por prioridade O 

171.  Ordens de serviço em aberto por viatura O 

172.  Ordens de serviço em aberto por empreiteira O 

173.  Quadro de reincidência de tipo de chamado O 

174.  Quadro de Execução mensal de serviços O 
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 Geração Automática de Ordens de Serviço (Interação com Sistema de 
Faturamento) 

 

175.  O Sistema de Atendimento ao Cidadão deverá dispor de rotinas que permitam, 
dentro dos critérios de seleção e de acordo com os parâmetros adotados 
dinamicamente no órgão, a geração automática e o controle de Ordens de Serviço 
para os seguintes serviços: 

O 

176.  Corte de ligações O 

177.  Troca de Hidrômetro O 

178.  Manutenção de Hidrômetros O 

179.  Vistoria O 

180.  Na conclusão de cada ordem de serviço este Sistema deverá atualizar 
automaticamente as informações pertinentes ao Sistema de Faturamento 
alterado pela execução da O.S. (Marcar a ligação como cortada, alterar o nº do 
Hidrômetro, registrar históricos). 

O 

 Artigo de Multa e Notificação  

181.  O sistema deverá permitir o cadastro de artigos de notificação e/ou multa, 
contendo: número e data do decreto, valor da multa, prazo de pagamento, defesa 
e adequação e tipo de moeda.  

O 

182.  O sistema deverá aplicar artigos de notificação no evento da ordem de serviço e 
ao atingir o período de vencimento da defesa, o sistema, possa dispor de 
ferramenta para gerar automaticamente novos eventos de fiscalização na ordem 
de serviço.  

O 

183.  O sistema deverá aplicar artigos de multa no evento da ordem de serviço e ao 
atingir o período de vencimento da defesa, o sistema, possa dispor de ferramenta 
para gerar automaticamente o carnê de multa integrado com sistema de 
faturamento para sua cobrança 

O 

184.  O sistema deverá permitir ao seu usuário, consultar e imprimir carnês de multa 
para envio aos correios. 

O 

 PORTAL DE GERENCIAMENTO RASTREAMENTO DE SERVIÇOS  

185.  O Sistema deverá possuir recursos para visualização dos smartfones especializados 
em mapa na tela de gerenciamento em tempo real;  

O 

186.  Deverá permitir a visualização total e simultânea dos smartfones rastreados;  O 

187.  Deverá possibilitar a configuração de agrupamento de smartfones/equipes por 
centros de custos, onde as equipes só serão visíveis aos gestores de cada centro 
de custo;  

O 

188.  Deverá filtrar os tipos de serviços por centros de custos e enviar Ordens de Serviço 
somente para as equipes vinculadas a eles;  

O 
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189.  Deverá permitir o envio de Ordens de Serviços para um smartfone selecionado, 
onde ao receber a OS o smartfone deverá emitir notificação com controle de 
reconhecimento do recebimento;  

O 

190.  Deverá possibilitar a visualização da Ordem de Serviço atual do agente e foto 
inicial;  

O 

191.  Possuir quantia de acessos simultâneos ilimitados. O 

192.  Este sistema deverá estar capacitado para armazenar o trajeto efetuado pelas 
equipes que detém os smartfones, em banco de dados.  De forma a poder 
reproduzi-lo a qualquer momento. 

O 

 MÓDULO DE ORDENS DE SERVIÇO SMARTPHONE  

193.  A solução deverá ser voltada para coletores de dados ou smartfones em serviços 
de campo. Os equipamentos deverão ter sistema operacional compatível com 
Android 4.1 ou posterior. 

O 

 Deverá incluir todos os campos de controle de Ordens de Serviço como:   

194.  Tipo do Serviço;  O 

195.  Gravidade/Intensidade do problema;  O 

196.  Endereço;  O 

197.  Data e Hora de Chegada ao local;  O 

198.  Data e hora de conclusão da tarefa;  O 

199.  Campo com opções preestabelecidas para solução do Serviço;  O 

200.  Campo com opções preestabelecidas para não execução do Serviço;  O 

201.  Campo com opções preestabelecidas para o local (rede, cavalete, etc.) da 
manutenção;  

O 

202.  Inclusão de serviços complementares como calçada, recapeamento, etc.;  O 

203.  Controle de materiais utilizados;  O 

204.  Controle de Equipamentos utilizados;  O 

205.  Controle de mão de obra utilizada;  O 

206.  Foto antes, durante e depois da manutenção;  O 

207.  Informação de reincidência dos serviços gerados por Ligação; O 

208.  Número do hidrômetro e lacres no local com opção de leitura pelo código de 
barras do coletor;  

O 

209.  Coordenada GPS do local do serviço; O 

210.  Deverá possuir recurso de captura de assinatura do consumidor.  O 

211.  Recurso para indicar quais os serviços novos que deverão sem executados pela 
ordem de serviço. 

O 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


     Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
       Coordenadoria de Compras Públicas 

 

141 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226  
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

212.  Deverá estar preparado para a recepção de novas Ordens de Serviço, via Internet. O 

213.  Deverá estar preparado para o envio de Ordens de Serviço para o servidor 
principal, via Internet. 

O 

214.  Deverá permitir a geração de notificação ou multa para a ordem de serviço através 
da múltipla seleção de artigos cadastrados no sistema de atendimento ao cidadão 
com impressão simultânea. 

O 

215.  O sistema deverá filtrar as ordens de serviço por logradouro, bairro, realizadas, e 
não realizadas 

O 

216.  O sistema deverá dispor de recurso de localização de endereço da Ordem de 
Serviço, utilizando os aplicativos: "Waze" ou "Google Maps". Ao selecionar o 
aplicativo será exibido uma lista das ordens de serviço, que redirecionará ao 
endereço e aplicativo escolhido. 

O 

 

3.18. Agência virtual de serviços de saneamento 
 

 AGÊNCIA VIRTUAL DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO   

217.  A Agência Virtual deverá possuir um acesso restrito e seguro à base de dados, de 
onde obterá as informações necessárias para prover os serviços propostos. 

O 

218.  Este módulo deverá utilizar técnica "responsive", ou seja, os componentes de uma 
tela deverão se ajustar automaticamente quando a mesma é apresentada em 
dispositivos de tamanhos diferentes, tais como: smartfone e tablet. 

O 

219.  O Sistema deverá permitir os seguintes serviços, utilizando-se de tecnologia 
“WEB” referente ao sistema de Saneamento: 

O 

220.  Emissão de 2ª via de contas. O 

221.  Emissão de 2ª via de carnês, inclusive referentes à dívida ativa O 

222.  Possibilitar ao cliente, a visualização do código de barras do respectivo débito, para 
que ele efetue o pagamento via Internet. 

O 

223.  Possibilitar Exibição, na página inicial, da existência de débitos em aberto. O 

224.  Exibição de outros cadastros vinculados ao CPF autenticado na agência. O 

225.  Atualização dos Valores de Parcela de Carnês, permitindo ao cliente adicionar 
juros, multa e correção monetária até a data atual. 

O 

226.  Opção para reportar problemas referentes à Agência. O 

227.  Emissão de extrato de débitos. O 

228.  Emissão de certidão negativa de débitos. O 

229.  Autenticação da certidão negativa de débitos. O 
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230.  Envio por e-mail das 2ª vias de contas, carnês de dívida ativa, certidão negativa e 
extrato de débitos. 

O 

231.  Representação gráfica do histórico de consumo, possibilitando a exibição de 12, 
18 ou 24 meses. 

O 

232.  Consulta de Processos / Protocolo com histórico da tramitação. O 

233.  Cadastro de E-mail. O 

18. Solicitação de serviços, através da abertura de chamados integrado com Sistema 
de Gerenciamento de Serviço. Exemplo de tais serviços: 

O 

19 Religação (Taxas e Serviços),  O 

20 Ligação nova,  O 

21 Reativação de Ligação,  O 

22 Registro de Falta d’água e Vazamentos,  O 

23 Segunda via do contrato de Adesão,  O 

24 Alteração de Titularidade,  O 

25 Atualização Cadastral,  O 

26 Pedido de cancelamento e Inativação. O 

27 Possibilidade de consulta de Posições de Chamados. O 

28 Possibilitar ao cliente, a atualização de seu respectivo CPF/CNPJ integrado com 
Sistema de Gerenciamento de Serviço. 

O 

29 Possibilitar ao cliente, consultar o status de Ocorrência gerada no software de App 
do Cidadão, por ele gerada. 

O 

30 Possibilitar a consulta à tabela de preços, em função da categoria e faixas de 
consumo. 

O 

31 Possibilitar que o cliente realize, através de uma simulação, a visualização de uma 
conta (água e esgoto), em função de categoria, economias e consumo informados. 

O 

32 Possibilitar a criação de protocolo de solicitação de serviços prestados pela 
ouvidoria, conforme seguinte detalhamento: 

O 

33 Definição de tipo de solicitações: Reclamação, elogio, sugestão entre outros. O 

34 Realizar cadastro prévio e validação do CPF/CNPJ O 

35 Possibilitar anexar documentos. O 

36 Gerar numeração sequencial de protocolo da ouvidoria integrado com Sistema de 
Protocolo. 

O 

37 Gerar alerta de pendência de recebimento no departamento de Ouvidoria. O 

38 Enviar ao munícipe e-mail de confirmação com o número de protocolo. O 
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39 Permitir realizar consulta de protocolo da ouvidoria, obter histórico da tramitação 
e situação do protocolo. 

O 

40 Possibilitar, após o cadastro com usuário e senha, aos condomínios, informar a 
auto leitura dos hidrômetros cadastrados nas ligações pertencentes ao mesmo, 
através de digitação ou importação de arquivo 

O 

41 O sistema deverá disponibilizar o acesso às imobiliárias com os respectivos imóveis 
administrados.  

O 

42 Permitir a solicitação de nova ligação para sua administração, dispondo de todos 
os recursos da agência virtual, o acesso para as imobiliárias deverá ser através de 
usuários e senhas cadastrados previamente na agencia virtual. 

O 

 AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO – WEB  

43 Permitir o cadastro de posto de atendimento e edição de texto informativo aos 
munícipes com a possibilidade de disponibilizar links para outros Sites. 

O 

44 Permitir o cadastro de unidade de atendimento com definição do horário de 
funcionamento, quantidade de atendentes, tempo padrão de atendimento e 
período máximo para agendamento. 

O 

45 Permitir o cadastro de serviços para agendamento e edição de texto informativo 
aos munícipes com a possibilidade de disponibilizar links para outros Sites. 

O 

46 Permitir a consulta de registros de agendamento futuros por posto e unidades de 
atendimento, dias disponíveis, serviço, CPF/CNPJ e protocolo 

O 

47 Permitir ao atendente confirmar ou cancelar o agendamento. O 

48 Permitir ao munícipe criar o agendamento por computador ou smartphone. O 

49 Permitir a consulta de dias e horários disponíveis para agendamento 
selecionando posto de atendimento, unidade de atendimento e serviço. 

O 

50 Na relação de dias para agendamento, considerar o período máximo para 
agendamento por unidade de atendimento. 

O 

51 Na relação de horários disponíveis para agendamento, considerar o horário de 
funcionamento do posto de atendimento, tempo padrão de atendimento por 
unidade de atendimento e a quantidade de atendentes. 

O 

52 O sistema deverá bloquear por CPF/CNPJ agendamento, em aberto, com dia, 
horário, unidade de atendimento e serviço iguais. 

O 

53 Permitir que o próprio munícipe cancele o agendamento futuro disponibilizando 
o dia e horário para novo agendamento 

O 

 

 

4. DA DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS / PROVA DE CONCEITO E CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO: 
 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


     Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
       Coordenadoria de Compras Públicas 

 

144 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226  
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

6.1. A(s) licitante(s) primeira(s) classificada(s) na etapa de lances do certame, deverá(ão) iniciar a 
demonstração das funcionalidades do(s) sistema(s) do respectivo LOTE, com vistas à averiguação 
de sua compatibilidade com as exigências contidas neste Termo de Referência, no prazo máximo 
de até 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação efetuado pelo Pregoeiro da Comissão Municipal 
de Licitações. 
6.2. Demonstração / Prova de Conceito ocorrerá nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis na Sala de Licitações, situada à Rua Antonio Joaquim Fagundes, nº 237 – Centro – 
Iracemápolis/ SP, 
6.3. Para a realização da demonstração dos sistemas/prova de conceito a Equipe Técnica validará 
os requisitos técnicos de cada sistema/módulo, apresentados pela licitante primeira classificada, 
de acordo com as especificações e funcionalidades mínimas especificadas para cada item. 
6.4. A Comissão Avaliadora/Equipe Técnica será composta por membros da área técnica da 
Tecnologia da Informação e membros das Secretárias desta Prefeitura. 
6.5. Somente a Comissão Avaliadora/Equipe Técnica poderá, durante a demonstração do 
sistema, intervir com questionamentos e pedidos de esclarecimentos, o que a empresa licitante 
deverá, através dos expositores, responder de imediato. 
6.6. A Comissão Avaliadora/Equipe Técnica da Prefeitura fará constar sua decisão em ata/laudo 
devidamente assinado, ficando os requisitos expressos por ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO 
apresentando o resultado da avaliação ao Pregoeiro. 
6.7. As funcionalidades foram classificadas como: 
O – Obrigatório: Essencial para o bom funcionamento do sistema 

C – Complementar: Necessário ao pleno uso do sistema 

6.8. O “NÃO ATENDIMENTO” de 90% dos requisitos funcionais obrigatórios de cada um dos 
sistemas, será interpretado como solução não aderente acarretando na desclassificação da 
proponente. Nesse caso, o Pregoeiro convocará a empresa licitante subsequente, na ordem de 
classificação, para que, se habilitada, faça a respectiva demonstração do sistema, sendo avaliada 
nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim, sucessivamente, até a apuração de um 
software que atenda às exigências. 
6.9. Em caso de não comparecimento injustificado da licitante para execução da prova de 
conceito na data e hora marcada, a empresa será imediatamente desclassificada. 
6.10. Os materiais e equipamentos necessários para a realização da apresentação são de inteira 
responsabilidade da licitante provisoriamente classificada. 
6.11. O ambiente operacional para realização da Demonstração/Prova de Conceito será 
diretamente na rede mundial de computadores, a Internet. 
 

Iracemápolis, 20 de outubro de 2022. 

 

 

Silvio José Sartori 
Diretor de Departamento Administrativo 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS E 
A EMPRESA xxxxxxx VISANDO EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (...) 
 
DATA: ___ de ___________ de 2022. 
PRAZO: 12 (doze) meses corridos e consecutivos, com possibilidade de prorrogação. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 28/2022. 
CONTRATO: ___/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 115/2022. 
 
CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES 
1.1. O Município de Iracemápolis, inscrito com CNPJ 45.786.159/0001-11, com Paço Municipal à 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 
3456-9226, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Nelita Cristina Michel Franceschini, 
brasileira, casada, portadora do CPF 139.342.698-00 e do RG 23.191.971-2, adiante designado 
simplesmente MUNICÍPIO, e;  
1.2. A empresa __________________, inscrita com CNPJ __________, com sede à Rua/Avenida 
_____________, _____, Bairro, ____________/___, CEP: ______, Telefone (____) __________, 
adiante designada simplesmente DETENTORA, por seu representante legal, _______________, 
nacionalidade, estado civil, portador do CPF _______ e do RG ___________, residente e domiciliado 
a Rua/Avenida _______________, ____, Bairro, ________/___, CEP: ________, ajustam o seguinte: 
 
CLÁUSULA 2ª DO OBJETO 
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (...), 
conforme memorial descritivo – Anexo I do edital o qual fica fazendo parte integrante deste 
contrato, sempre atendendo aos interesses e às determinações da CONTRATANTE com relação às 
quantidades e prazos. 
 
CLÁUSULA 3ª DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. Os recursos orçamentários relativos ao objeto do presente contrato serão atendidos na 
Funcional Programática nº 02.01.00 02.01.01 04.122 7002 2001 3.3.90.40.00 01.110.0000 
Administração superior Gestão das atividades do Gabinete Serviços de tecnologia da informação e 
comunicação; 02.00.00 02.02.02 04.122 7005 2084 3.3.90.40.00 01.110.0000  Administração Geral 
Gestão da Secretaria dda Administração, Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 
02.00.00 02.02.04 04.122 7005 2092 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral Gestão da 
Secretaria da Administração Manutenção das atividades de gestão de frota Serviços de tecnologia 
da informação e comunicação; 02.00.00 02.04.01 04.121 7004 2078 3.3.90.40.00 01.110.0000 
Planejamento e Orçamento Manutenção dos sistemas de controle administrativos Manutenção do 
departamento de contabilidade Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 
02.04.01 04.122 7004 2076 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral Manutenção dos 
sistemas de controle administrativos Manutenção do departamento de patrimonio Serviços de 
tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.04.01 04.129 7004 2075 3.3.90.40.00 
01.110.0000 Administração de receitas Manutenção dos sistemas de controle administrativos 
Manutenção do departamento tributação Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 
02.00.00 02.06.05 18.122 8002 2089 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral Saneamento 
Básico Manutenção da unidade de saneamento Manutenção da unidade de saneamento Serviços 
de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.01.01 04.125 7002 2002 3.3.90.40.00 
01.110.0000 Normatização e Fiscalização Administração superior Atividades do controle interno 
Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.01.04 03.122 7002 2009 
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3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral – Procuradoria Administração Superior Manutenção 
das atividades da procuradoria Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 
02.02.03 04.122 7005 2086 3.3.90.40.00 01.110.0000 Administração geral Gestão da Secretaria da 
Administração Manutenção das atividades de Recursos Humanos Serviços de tecnologia da 
informação e comunicação; 02.00.00 02.02.06 04.126 7005 2106 3.3.90.40.00 01.110.0000 
Tecnologia da informatização Gestão da Secretaria da Administração Manutenção das atividades 
de tecnologia da informação Serviços de tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 
02.02.06 04.126 7005 2106 3.3.90.40.00 01.110.0000 Tecnologia da informatização Gestão da 
Secretaria da Administração Manutenção das atividades de tecnologia da informação Serviços de 
tecnologia da informação e comunicação; 02.00.00 02.02.01 04.122 7005 2083 3.3.90.40.00 
01.110.0000 Administração geral Gestão da Secretaria da Administração Manutenção das 
atividades do gabinete Serviços de tecnologia da informação e comunicação;, suplementada se 
necessário. 
 
CLÁUSULA 4ª DO PREÇO 
4.1. A Prefeitura efetuará o pagamento no valor total de R$ ( .................................................. ), 
sendo que o pagamento será efetuado em parcelas. 
4.2. Os preços propostos deverão ser fixos em REAL, e não poderão sofrer qualquer tipo de reajuste 
ou majoração. O valor do Contrato poderá ser reajustado com base no IPCA, após um ano da data 
da apresentação da proposta, nos termos da Legislação vigente. 
CLÁUSULA 5ª DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. A CONTRATADA deverá fechar a medição dos serviços até o último dia do mês, e emitir a 
nota fiscal no (1º) primeiro dia útil do mês subsequente. 
5.2. Pelos serviços, a Prefeitura Municipal efetuará o pagamento 30 (trinta) dias da  entrega da 
nota fiscal, aceita pelo preposto do Município, por crédito em conta corrente, em nome do licitante, 
mediante a apresentação do(s) original(is) da(s) nota(s) fiscal(is) e acompanhado de comprovação 
do recolhimento de encargos e tributos objeto da presente licitação, tais como INSS, FGTS e/ou 
ISSQN, dentre outros. 
5.3. No caso do órgão licitador atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente 
“pro rata dies”, pelo índice, IPC-FIPE, conforme legislação pertinente, em vigor na data do efetivo 
pagamento. 
5.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma 
deste Contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado. 
5.5.  Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos 
preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos. 
5.6. Não será iniciada a contagem de prazo para o pagamento, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 
5.7. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de cobrança para 
o(s) gestor(es) do presente contrato; 
5.8. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada ao licitante vencedor carta de correção, quando couber, a pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada à Diretoria de Planejamento no prazo de 2 (dois) dias úteis; 
5.8.1. Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação. 
5.9. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal fica interrompido o prazo para 
o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação; 
5.10. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, até o ato da atestação, os 
produtos ou serviços adquiridos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de 
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acordo com as especificações apresentadas e aceitas; 
5.11. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA; 
5.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto qualquer obrigação estiver 
pendente de liquidação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
5.13. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o 
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, 
de que está cumprindo o plano de recuperação judicial; 
5.13.1. No caso de CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais 
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações 
do plano de recuperação extrajudicial. 
5.14. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 4.13 e 4.13.1 assegura 
ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento  respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
CLÁUSULA 6ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Conforme o termo de referência e o edital. 
6.2. A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA FIM DE ATENDIMENTO 
AO OBJETO DA LICITAÇÃO, SEJA ELA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. 
 
CLÁUSULA 7ª DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
7.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as instruções, horários, prazos e com os 
planos de trabalho estabelecidos pela Diretoria de Planejamento, em consonância com o conteúdo 
da proposta apresentada no Edital e Anexos da presente Licitação. 
7.2. No recebimento e aceitação dos serviços serão observadas, no que couberem, as disposições 
contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93. 
7.3. O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 
 
CLÁUSULA 8ª DA GARANTIA CONTRATUAL 
1.1. Não terá garantia contratual. 
 
CLÁUSULA 9ª DAS SANÇÕES 
9.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais 
normas pertinentes, bem como as abaixo especificadas: 
a. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste, no caso da licitante vencedora recusar-
se a assinar o Instrumento Contratual dentro do prazo estabelecido. 
b. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance ofertado, no caso de sua desistência; 
c. multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de 
atraso na entrega do objeto desta licitação, até o limite de 5% (cinco por cento), a qual deverá 
ser descontada da primeira fatura a que tiver direito e assim, sucessivamente, até o seu pagamento 
integral. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, a PMSBO, 
poderá rescindir o Contrato e cumulativamente, aplicar a sanção prevista neste mesmo item, letras 
“f”, “g” e “h”; 
d. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual do bem, objeto desta licitação, que 
estiver em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
e. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por outros motivos que possam 
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ensejar a sua inexecução parcial , além das hipóteses expressamente estabelecidas. Sua 
reincidência poderá acarretar a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas nas alíneas ‘f’, ‘g’ e ‘h’, deste subitem; 
f. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de rescisão, por culpa ou 
requerimento da Contratada, sem motivo justificado ou amparo legal; 
g. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura de Iracemápolis, nos termos do art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93; 
h. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 
9.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 
9.3. Além dos motivos constantes nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado à 
Prefeitura de Iracemápolis o direito de rescindir o Contrato, total ou parcialmente, 
independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos seguintes casos: 
9.3.1. Falência ou dissolução da sociedade; 
9.3.2. Transferência, no todo ou em parte, do Contrato, sem prévia e expressa  autorização da 
Prefeitura de Iracemápolis. 
9.4. A abstenção por parte da Prefeitura de Iracemápolis, do uso de quaisquer das faculdades lhe 
concedidas no Contrato e neste Edital, não importará em renúncia ao seu exercício. 
 
CLAÚSULA 10ª DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO 
10.1. A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou regulamento, enseja a sua 
rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, independentemente de notificação prévia 
devendo o ato ser formalmente motivado nos autos do processo e estando assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
10.2. É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas no artigo 78, 
incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, arcando, a parte que der causa 
à rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em rescindir administrativamente 
este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.4. Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 11ª DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
11.1. O presente contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 10.520/02, bem 
como por suas modificações legais, legislação esta que será aplicada para dirimir quaisquer dúvidas 
dele advindas. 
 
CLÁUSULA 12ª DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos serviços prestados e responderá 
civil, administrativa e, se for o caso criminalmente, se os serviços não forem prestados a contento. 
12.2. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas 
deste contrato e do regime de direito público a que está submetido, na forma da legislação de 
regência. 
12.3. Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante dele, o ato que originou 
a presente licitação (Edital) e a proposta da CONTRATADA. 
12.4. Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 
8.666/93. 
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12.5. A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do presente Contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento de abertura da Licitação. 
 
CLÁUSULA 13ª CESSÃO, SUCESSÃO E FORO 
13.1. Não poderá a CONTRATADA, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, ceder 
e/ou transferir a terceiros os direitos e obrigações derivados deste Contrato; 
13.2. O presente Contrato obriga as partes contratantes e seus sucessores a qualquer título; 
13.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira, como competente para julgar as dúvidas e questões 
oriundas deste Contrato ou de sua execução. 
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 3(três) vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas abaixo. 
 

 
 

Nelita Cristina Michel Franceschini 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Contratada 

Testemunhas: 
 

 
 

Antônio Carlos Pizzinatto 
RG: 14.419.464-8 

 
 

Matheus Tusikas Schutz 
RG: 43.944.671-5 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCESP - CONTRATO 
 
CONTRATANTE: Município de Iracemápolis/SP; CONTRATADA: ______________________; 
CONTRATO: ___/2022; LICITAÇÃO: Pregão Presencial 28/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
115/2022; 
OBJETO:  
ADVOGADA: _______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Iracemápolis/SP, ___ de _________ de 2022. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 
23.191.971-2;  
Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205;  
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, 
CEP: 13.495-000;  E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br;  
Assinatura: ____________________________________________________  
  
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo MUNICÍPIO:  
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 
23.191.971-2;  
Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205;  
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, 
CEP: 13.495-000;  E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br;  
Assinatura: ____________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
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Nome: ______________________; Cargo: _______________________; Telefone 
_________________ 
CPF: ____________________; RG: _________________; Data de Nascimento: __/___/___; 
Endereço residencial completo: 
________________________________________________________________; 
E-mail institucional: ________________________; E-mail pessoal: 
________________________________; 
Assinatura: __________________________________________________ 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À 
HABILITAÇÃO 

 
 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ (MF): 

Telefone: (          ) 

E-mail institucional: 

 
A licitante acima identificada, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado e 
assinado, declara expressamente que até a presente data inexistem fatos impeditivos da 
habilitação desta empresa no presente procedimento licitatório. 
 

Representante legal: 

Cédula de Identidade RG: CPF: 

Local e Data: 

Carimbo e Assinatura: 
 
 
 

 
 
Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 
 
 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ (MF): 

Telefone: (          ) 

E-mail institucional: 

 
A licitante acima identificada, por intermédio do seu representante legal abaixo identificado e 
assinado, declara, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei Federal 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ). 
 
(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

Representante legal: 

Cédula de Identidade RG: CPF: 

Local e Data: 

Carimbo e Assinatura: 
 
 
 
 
 
 

 
Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO V - TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

A licitante: 
 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ (MF): 

Telefone: (          ) 

E-mail institucional: 

 
Representada por: 
 

Representante legal: 

Cédula de Identidade RG: CPF: 

E-mail pessoal: Celular: 

 
Credencia: 
 

Credenciado: 

Cédula de Identidade RG: CPF: 

E-mail pessoal: Celular: 

 
Para representá-lo junto ao Município de Iracemápolis/SP na sessão de julgamento do Pregão 
Presencial 28/2022, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do referido certame licitatório. 
 

Local e Data: 

Carimbo e Assinatura: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Credenciar-se conforme o item 08 do instrumento convocatório, com firma devidamente 
reconhecida do representante legal da empresa. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022 

ANEXO VI - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) na cessão de softwares nativos de 

plataforma web para gestão pública, no modo de licenças de uso, sem limite de usuários. Inclui 

ainda serviços complementares necessários ao funcionamento do sistema, como migração de 

dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, 

manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data center e 

todas as demais condições, conforme especificações constantes do “Anexo I - Termo de 

Referência”, que faz parte integrante e indissociável deste Edital. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

DATA: 

ENDEREÇO: 

UF:  CEP: 

EMAIL: 

TELEFONE: 

CONTATO: 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL - 180 DIAS 

 

LOTE UM 

SOLUÇÃO DE SISTEMAS MULTIENTIDADES  

DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

I - LICENCIAMENTO MENSAL - ENTIDADE PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

I-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

I-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

I-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

I-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  
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I-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

I-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira  

6 Meses 
 

I-2.2 Controle interno 6 Meses  

I-2.3 Recursos Humanos 6 Meses  

I-2.4 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

I-2.5 Patrimônio 6 Meses  

I-2.6 Almoxarifado 6 Meses  

I-2.7 Controle de frota  6 Meses  

I-2.8 Portal da transparência 6 Meses  

I-2.9 Processos administrativos 6 Meses  

I-2.10 Arrecadação e Dívida Ativa 6 Meses  

I-2.11 Nota fiscal eletrônica de serviços 6 Meses  

I-2.12 Integração com Tribunal de Justiça 6 Meses  

I-2.13 Cemitério 6 Meses  

SUBTOTAL I   

II - LICENCIAMENTO MENSAL - ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE 
IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

II-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

II-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

II-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

II-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

II-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

II-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

II-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

II-2.3 Patrimônio 6 Meses  
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II-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL II  

III - LICENCIAMENTO MENSAL - ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

III-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

III-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

III-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

III-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

III-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

III-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

III-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

III-2.3 Patrimônio 6 Meses  

III-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL III  

IV - LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS DE PROGRAMAS ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

IV-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

IV-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

IV-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

IV-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

IV-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

IV-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

IV-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

IV-2.3 Patrimônio 6 Meses  
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IV-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL IV  

V - LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS DE PROGRAMAS ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

V-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

V-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

V-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

V-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

V-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

V-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

V-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

V-2.3 Patrimônio 6 Meses  

V-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL V  

VI - LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS DE PROGRAMAS ENTIDADE FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

VI-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

VI-1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

VI-1.2 Serviços de Migração de informações 4 Meses  

VI-1.3 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

VI-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

VI-2.1 
Planejamento, Orçamento, Escrituração contábil e 
Execução financeira 

6 Meses 
 

VI-2.2 Compras, licitações e contratos 6 Meses  

VI-2.3 Patrimônio 6 Meses  
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VI-2.4 Portal da transparência 6 Meses  

SUBTOTAL V  

VII - DATA CENTER DO SISTEMA 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

VII-1 
Gestão e provimento de datacenter (gestão, 
disponibilidade, hospedagem, processamento, 
segurança e bkp) 

12 Meses 
 

SUBTOTAL VII  

 

VALOR TOTAL DO LOTE UM  

(SUBTOTAL I + SUBTOTAL II + SUBTOTAL III + SUBTOTAL II + 
SUBTOTAL V+ SUBTOTAL VI + SUBTOTAL VII) 

 

 

 

LOTE DOIS 

SISTEMA INTEGRADO GESTÃO DE ÀGUA  

 

 

Item  Descrição / Especificações mínimas Qtd Un.  

1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  

1.1 Serviços de Diagnóstico 1 Meses  

1.3 Serviços de Migração de informações 2 Meses  

1.4 Serviços de treinamento de usuários 1 Meses  

2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

2.1 Sistema de Saneamento 8 Meses  

2.2 Sistema de Balcão de Atendimento Saneamento 8 Meses  

2.3 

Sistema de Coleta de Dados, Impressão e Entrega 
Simultânea de Conta de Água e Notificações, 
Controle de Distribuição de Água por Caminhão 
Pipa 

8 

Meses 
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2.4 Sistema de Gerenciamento de Serviços Saneamento 8 Meses  

2.5 Agência virtual de serviços saneamento 8 Meses  

3 DATA CENTER DO SISTEMA  

3.1 
Gestão e provimento de datacenter (gestão, 
disponibilidade, hospedagem, processamento, 
segurança e bkp) 

12 Meses 
 

 VALOR TOTAL DO LOTE DOIS    

 

Esta proposta financeira contém preços completos, computando todos os custos 

necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, mão 

de obra, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

Declaramos expressamente e sob as penas da Lei que os serviços ofertados por nossa 

empresa atendem rigorosamente as características necessárias descritas no termo de 

referência que especificou o objeto desta licitação. 

 

Representante legal: 

Cédula de Identidade RG: CPF: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Data de Nascimento: E-mail pessoal: 

Endereço Residencial: 

Local e Data: 

Carimbo e Assinatura: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

