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AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE 

DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM AMBIENTE 

WEB DE GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO 

LICENÇAS 	DE 	USO, 	SERVIÇOS 	DE 

IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO, 	TREINAMENTO 

PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO, 

MANUTENÇÃO 	E 	HORAS 	DE 

DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO, 	QUE 

ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA 

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE, 

ORIUNDA DO PROCESSO N°. 100.098/2017 - 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 73/2019. 

Aos 	dias do mês de 	, do ano 

de 2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do 

Sul, no Gabinete do Senhor Prefeito, situado na Rua Eduard 

Prado n°. 201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do S 1, 

Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e 

pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 59.307.595/0001-75, neste ato 

representada por seu Secretária Municipal de Planejamento e 

Gestão, SILVIA DE CAMPOS, brasileira, divorciada, advogada, 

portadora da Cédula de Identidade RG n° 11.165.961-9 e inscrita 

no CPF/MF sob o n° 049.822.698-07; Secretário Municipal de 

Serviços Urbanos, ILIOMAR DARRONQUI, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n 

4.680.854-1 e inscrito no CPF/MF sob o n° 080.145.588-04f/  

Controladora Geral do Município, MYLENE BENJAMIN GIOMETTI 

GAMBALE, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de 

Identidade RG n° 14.427.871-6 e inscrita no CPF/MF sob o n°  

067.784.048-92; Secretário Municipal da Fazenda, JEFFERSON CIRNE 

DA COSTA, brasileiro, casado, contador, por ador da Cédula d 

Identidade RG n°  MG 11.382.453 e 'inscrito 	CPF/MF sftto 
V y Nê  
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061.219.846-43; Fundação Municipal Anne Sullivan, seu Presidente 

CRISTIANO DE FREITAS GOMES, brasileiro, casado, médico, portador 

da Cédula de Identidade RG n° 1.022.795-ES e inscrito no CPF/MF 
sob o n° 0196970.167-96; Fundação Pró-Memória, seu Presidente, 

CHARLV FARID CURY, brasileiro, casado, empresário, portador da 

Cédula de Identidade RG n°  3.464.909-8, inscrito no CPF/MF sob o 
n°  326.708.008-82; Sistema de Água, Esgoto e Saneamento 

Ambiental, seu Superintendente RODRIGO GONÇALVES TOSCANO, 

brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da cédula de 

identidade RG 18.865.521-9 e inscrito no CPF/MF sob o n° 

107.676.558-00; Fundação das Artes de São Caetano do Sul, seu 

Presidente JOÃO MANOEL DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro, 

advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 50.967.811-7, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 296.837.398-65, doravante 

denominados simplesmente "Contratante", e, de outro lado, a 

empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, com sede na Aurora, n°. 446, 

Bairro Vila Tibério, Cidade Ribeirão Preto, Estado São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 50.735.505/0001-72, neste ato 

representada por MAURÍCIO AFFONSO, portador da Cédula de 

Identidade RG n°. 15.784.882-6 SSP/SP inscrito no CPF/MF n°. 

065.410.288-00, residente e domiciliado na Paraíso n° 372, Vila 

Tibério, Ribeirão Preto/SP, doravante denominada simplesmente 

"Contratada", as quais, na presença das testemunhas adiante 

nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente contrato, 

mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e 

outorgam, que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR 

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, Aquisição de Licença de 

Uso Permanente de Solução Informatizada em Ambiente Web de 

Gestão Pública, Contemplando Licenças de Uso, Serviços de 

Implantação/Conversão, Treinamento para Capacitação de Pessoal 

Técnico, Manutenção e Horas de Desenvolvimento/Customização, 

conforme especificações técnicas e valores descritos abaixo: 

1 . 1. 1 . 	LOTE 01 - Solução Integrada contendo os módulos: 
(A)"...inistração Tributária; 
(B) 	nistração Orçamentária e Financeira; 

10.1 
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(C) Administração de Recursos Humanos; 

(D) Controle de Aquisições Públicas, Estoque/Almoxarifado e Patrimônio; 

(E) Controle de Processos e Protocolo; 

(F) Administração de Cemitérios; 

(G) Controle Interno 

1.1.1.1. 	A licitante deverá considerar o fornecimento dos sistemas 

deste lote para as Unidades Gestoras, conforme discriminado abaixo, 

sendo que para as Autarquias e Fundações, haverá celebração de 

convênio entre estas e a Prefeitura: 

a) Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul:  

(A) Administração Tributária 

(8) Administração Orçamentária e Financeira 

(C) Administração de Recursos Humanos 

(D) Controle de Aquisições Públicas, Estoque/Almoxarifado e 

Patrimônio 

(E) Controle de Processos e Protocolo 

(F) Administração de Cemitérios 

(G) Controle Interno 

b) Fundação Municipal Pró-Memória 

(B) Administração Orçamentária e Financeira 

(C) Administração de Recursos Humanos 

(D) Controle de Aquisições Públicas, Estoque/Almoxarifado e 

Patrimônio 

c) Fundação das Artes  

(B) Administração Orçamentária e Financeira 

(C) Administração de Recursos Humanos 

(D) Controle de Aquisições Públicas, Estoque/Almoxarifado 

Patrimônio 

(E) Controle de Processos e Protocolo 

d) Fundação Anus Sullivan 

(8) Administração Orçamentária e Financeira 

e) SAESA - Sistema de Água, Esgoto e Saneamento 	'ental 

cyr 



Ir' PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

TEM .QTD UN DESCRI! 

Valor 

ar 'o 

Valor 

Mensal 

8 

Valor 

al 

01 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente 	de 	Sistema 	de 

Administração Tributária 

76.500,00 76.500,00 76.500,00 

02 1 1.111 

Implantação/Conversão 	de 

Sistema 	de 	Administração 

Tributária 

76.500,00 76.500,00 76.500,00 

03 12 meses 

Manutenção 	Mensal 	de 

Sistema 	Administração 

Tributária 

60.600,00 60.600,00 727.200,00 

04 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente 	de 	Sistema 	de 

Administração 	Orçamentária 

e Financeira 

59.040,00 59.040,00 59.040,00 

05 1 un 

Implantação/Conversão 	de 

Sistema 	de 	Administração 

Orçamentária e Financeira 

59.040,00 59.040,00 59,040,00 

06 12 meses 

Manutenção 	Mensal 	de 

Sistema 	Administração 

Orçamentária e Financeira 

47.280,00 47.280,00 567.360,00 

07 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente 	de 	Sistema 	de 

Administração 	de 	Recursos 

Humanos 

56.160,00 56.160,00 56.160,00 

00 1 un 

Implantação/Conversão 	de 

Sistema de Administração de 

Recursos Humanos 

56.160,00 56.160,00 56.160,00 	' 

09 12 meses 

Manutenção 	Mensal 	de 

Sistema 	Administração 	de 

R 	urit Humanos 

44.880,00 44.880,00 538.560,00 

( [k (TC  \' i--1-4 C\) 
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(H) Administração Orçamentária e Financeira 

(C) Administração de Recursos Humanos 

(D) Controle de Aquisições Públicas, Estoque/Almoxarifado e 

Patrimônio 

(E) Controle de Processos e Protocolo 

1.1.2. 	Dos Valores: 

LOTE 01  
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10 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente 	de 	Sistema 	de 

Aquisições 	Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, 

Patrimônio 

51.480,00 51.480,00 51.480,00 

11 1 un 

Implantação/Conversão 	de 

Sistema 	de 	Aquisições 

Públicas, 

Estoque/Almoxari fado, 

Patrimônio 

51.480,00 51.480,00 51.480,00 

12 12 meses 

Manutenção 	Mensal 	de 

Sistema 	Aquisições 

Públicas, 

Estoque/Almoxari fado, 

Patrimônio 

41.160,00 41.160,00 493.92r 

13 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

permanente 	de 	Sistema 	de 

Controle 	de 	Processos 	e 

Protocolo 

36.360,00 36.360,00 36.360,00 

14 1 un 

Implantação/Conversão 	de 

Sistema 	de 	Controle 	de 

Processos e Protocolo 

36.360,00 36.360,00 36.360,00 

15 12 meses 

Manutenção 	Mensal 	de 

Sistema 	Controle 	de 

Processos e Protocolo 

27.290,00 27.290,00 327.480,00 

16 1 un 

Aquisição de licença de uso 
permanente 	de 	Sistema 	de 

Administração de Cemitérios 

12.240,00 12.240,00 12.240,00 

17 1 un 

Implantação/Conversão 	de 

Sistema de Administração de 

Cemitérios 

12.240,00 12.240,00 
/ 

12.290,00 

18 12 meses 

Manutenção 	Mensal 	de 

Sistema 	Administração 	de 

Cemitérios 

9.063,33 9.063,33 108.759,96 

19 1 un 

Aquisição de Licença de uso 

permanente 	de 	Sistema 	de 

Controle Interno 

29.520,00 29.520,00 29.5'20 

20 1 un 
Implantação/Conversão 	de 

Sistema de Controle Interno 
25.406,66 25.406,66 25.406,00 

21 12 meses 
Manutenção 	Mensal 	de 

Sistema Controle Interno 
9.840,00 9.840,00 118.080,00 

22 210 horas Treinamento de sistemas 113,66 113,66 4k 23.868,60 

23 210 horas 
Desenvolvimento 	de 	novas 

funcionalidades 
160,66 160,66 33.738,6 

87 	. 	74,31 878.874,31 3.577.953, 
..--, 

2 
f 



Valor Total - Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul 

R$ 	3.577.453,82 

e (três milhões, 	quinhentos e setenta 

sete mil, 	quatrocentos e cinquenta e 

três reais e oitenta e dois centavos). 

01 1 un 

. 	' 

FUNDA -0 MUNICIPAL PRÓ MEMÓRIA 

9.000,00 

• 

Aquisição de Licença de uso 

permanente de Sistema de 

Administração Orçamentária 

e Financeira 

9.000,00 9.000,00 

02 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Administração 

Orçamentaria e Financeira 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 

03 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Administração 

Orçamentária e Financeira 

6.000,00 6.000,00 72.000,00 

04 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente de Sistema de 

Administração de Recursos 

Humanos 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 

05 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Administração de 

Recursos Humanos 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 

06 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Administração de 

Recursos Humanos 

3.000,00 3.000,00 36.000,0P 

07 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente de Sistema de 

Aquisições Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, 

Patrimônio 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 

08 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Aquisições 

Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, 

Patrimônio 

8.633,33 8.633,33 8.633,33 

09 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Aquisições 

Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, 

Patrimõnio 

3.000,00 3.000,00 36.000,00 

10 108 horas Treinamento de sistemas 129,33 129,33 13.967,64 

/e \ 
65.762,66 65.762,66 

..../.. 
211.600,97  
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01 

Valor 

1 

Total 	- 

un 

Fundação Municipal Pró 

Memória 

Aquisição de Licença de uso 

permanente de Sistema de 

Administração Orçamentária 

e Financeira 

R$ 	211.600,97 

reais, (Duzentos e onze mil, 	seiscentos 

noventa e sete centavos). 

12.600,00 12.600,00 12.600,00 

02 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Administração 

Orçamentária e Financeira 

12.600,00 12.600,00 12.600,00 

03 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Administração 

Orçamentária e Financeira 

8.393,33 8.393,33 100.719,96 

04 1un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente de Sistema de 

Administração de Recursos 

Humanos 

15.988,00 15.988,00 15.988,00 

05 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Administração de 

Recursos Humanos 

15.300,00 15.300,00 15.300,00 

06 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Administração de 

Recursos Humanos 

5.886,66 5.886,66 70.639,92 

07 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente de Sistema de 

Aquisições Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, 

Patrimônio 

12.258,66 12.258,66 12.258,66 

08 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Aquisições 

Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, 

Patrimônio 

11.633,33 11.633,33 11.633,33 

/‘)_--------t-----r 

09 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Aquisições 

Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, 

Patrimônio 

4.480,00 4.480,00 53.760,00 

10 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

permanente de Sistema de 

Controle de Processos e 

Protocolo 

8.502,66 8.502,66 8.502,66 

A 

11 1 un Implantação/Conversão de 76"51,33 7.858,337.858,33 
7."'  x. ir\ i 



Sistema de Controle de 

Processos e Protocolo 

12 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Controle de 

Processos e Protocolo 

3.123,33 3.123,33 37.479,96 

13 132 horas Treinamento de sistemas 129,33 129,33 17.071,56 

118.753,63 118.753,63 376.412,38 

01 1 

Valor Total 

un 

- Fundação das Artes 

Aquisição de Licença de uso 

permanente de Sistema de 

Administração Orçamentaria 

e Financeira 

R$ 	376.412,38 

seis mil (Trezentos e setenta e 

quatrocentos e doze reais, trinta e 

oito centavos). 

10.800,00 10.800,00 10.800,00 

02 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Administração 

Orçamentária e Financeira 

10.800,00 10.800,00 10.800,00 

03 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Administração 

Orçamentária e Financeira 

7.200,00 7.200,00 86.400,00 

04 36 horas Treinamento de sistemas 129,33 129,33 4.655,88 

Valor Total - Fundação Anne Sullivan 

._ 

28 929 33 28 	929 33 112.655 	1 

01 1 un 

Aquisição de Licença de uso 

permanente de Sistema de 

Administração Orçamentária 

e Financeira 

10.800,00 10.800,00 10.800,00 

02 1 un 

Implantação/Conversão de 

Sistema de Administração 

Orçamentaria e Financeira 

12.600,00 12.600,00 12.600,00 

03 12 meses 

Manutenção Mensal de 

Sistema Administração 

Orçamentaria e Financeira 

8.400,00 8.400,00 100.800,00 

04 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 

Permanente de Sistema de 

Administração de Recursos 

Humanos 

11.250,00 11.250,00 11.250,00 

05 r  1 un 
Implantação/Conversão de 

Sistema de Administração de 
11.250,00 11.250,00 

..,..• 
11.250,00 
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Recursos Humanos 

06 12 meses 
Manutenção Mensal de 

Sistema Administração de 
Recursos Humanos 

7.500,00 7.500,00 90.000,00 

07 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 
Permanente de Sistema de 
Aquisições Publicas, 

Es toque/Almoxari fado, 
Património 

20.700,00 20.700,00 20.700,00 

08 1 un 

Implantação/Conversão de 
Sistema de Aquisições 
Públicas, 
Estoque/Almoxari fado, 
Património 

18.108,33 18.108,33 18.108,33 

09 12 meses 

Manutenção Mensal de 
Sistema Aquisições 
Públicas, 
Estoque/Almoxari fado, 
Património 

6.900,00 6.900,00 82.800,00 

10 1 un 

Aquisição de Licença de Uso 
permanente de Sistema de 
Controle de Processos e 
Protocolo 

16.995,33 16.995,33 16.995,33 

11. 1 un 

Implantação/conversão de 

Sistema de Controle de 
Processos e Protocolo 

19.525,00 19.525,00 19.525,00 

12 12 meses 
Manutenção Mensal de 
Sistema Controle de 
Processos e Protocolo 

5.903,33 5.903,33 70.839,96 

13 132 horas Treinamento de sistemas 129,33 129,33 17.071,56 

195.061,32 195.061,32 477.790,18 e 

Valor Total - SAESA 

R$ 	477.740,18 
e sete mil, (Quatrocentos e setenta 

setecentos e quarenta reais, 	dezoito 
centavos) . _....... ..... 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 3.577.953,82 

Fundação Municipal Pró Memória 211.600,97 

Fundação das Artes 376.412,38 

Fundação Anne Sullivan 112.655,88 
— 
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SAESA 477.740,18 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 
4.755.863,23 

(quatro milhões, 

setecentos e cinquenta e 

cinco mil, 	oitocentos e 

sessenta e três reais, 

vinte e três centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A Ordem de Inicio dos Serviços será encaminhada por 

quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do 

respectivo recebimento por parte da CONTRATADA, correio 

eletrônico. 

2.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as 

especificações constantes do edital, na forma prevista na 

proposta naquilo que não o contrariar, dentro dos prazos 

estabelecidos. 

2.2.1. Qualquer alteração de local será previamente 

informada à Contratada, no momento da solicitação. 

2.3. A solução integrada deverá ser instalada pela CONTRATADA, 

no ambiente tecnológico da CONTRATANTE, após a assinatura do 

.6 

Contrato, sendo certo que todas as despesas necessárias correrão 

exclusivamente por conta da contratada. 

2.3.1. Existindo ambiente tecnológico viável para a 

implantação nas unidades de Autarquias e Fundações (Fundação 

das r s, Fundação Pró Memória, Fundação Anne Sullivan 

SAESA a0  seus módulos/sistemas deverão ser instalados nesse 

(Cr `95-
10 
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ambiente, com backup replicado para o ambiente tecnológico da 

PMSCS, na DTI; não existindo este ambiente nas Autarquias e 

Fundações, deverão ser instalados no ambiente tecnológico da 

PMSCS. 

2.4. Por questão de segurança e para facilitar a participação 

dos usuários, a prefeitura disponibilizará à contratada local e 

estrutura necessária para realização dos treinamentos, sendo 

disponibilizados computadores, mesas e cadeiras para acomodação 

dos usuários. Demais equipamentos, como projetor multimidia, 

tela de projeção, equipamentos de áudio e vídeo, e materiais 

didáticos, ficarão a cargo da contratada. 

2.5. No caso de necessidade de atendimento in-loco, a prefeitura 

e demais unidades notificarão a contratada que terá o prazo 

máximo de 12 (doze) horas para resolução do problema 

identificado. Em caso de necessidade de deslocamentos, 

hospedagem e alimentação dos técnicos, as despesas correrão 

exclusivamente por conta da contratada, devendo tais custos 

estar previstos no valor ofertado da manutenção mensal. 

2.6. Imediatamente após a emissão da ordem de serviço, a 

contratada deverá dar inicio aos trabalhos de implantação da 

solução integrada e conversão dos dados contidos atualmente em 

uso pela prefeitura e demais unidades. O prazo máximo para que a 

solução integrada esteja totalmente implantada e plenamente 

operante em todas suas funções, e, com todos os dados 

convertidos, não poderá ser superior a 180 dias, contados da 

emissão da ordem de serviço. 

2.6.1. A CONTRATADA deverá entregar plano de 

implantação/conversão/migração dos dados, a ser confeccionado 

em conjunto e aceito pela CONTRATANTE; os valores da licença 

de uso dos sistemas somente serão devidos após a sinalização 

do item, quando o sistema se encontrar operacional. 

ard 



transferir as obrigações, nem 

serviços sem autorização da 

12 
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2.6.2. Após 	o 	aceite 	do 	Plano 	de 

Implantação/conversão/migração, 	somente 	serão 	aceitas 

alterações caso a CONTRATANTE concorde com tais mudanças. 

2.7. Depois de implantado a solução integrada e convertido os 

dados, a empresa contratada deverá realizar a apresentação 

oficial da nova solução aos usuários e técnicos da prefeitura, 

visando apurar o efetivo atendimento de todas as condições 

exigidas pelo edital, e, o funcionamento pleno para todas as 

áreas licitadas. 

2.7.1. Constatadas irregularidades no funcionamento da 

solução integrada, a prefeitura poderá determinar à contratada 

a correção da falha, devendo a nova solução ser adequada 

inteiramente ao exigido pelo edital, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 

2.7.2. No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, 

na reincidência, ou mesmo em caso de ultrapassado o prazo 

concedido, a prefeitura poderá, com fundamento nos artigos 77, 

e 78, I, II, III, IV, V, VII, e, VIII da Lei n.°  8.666/93, 

determinar a rescisão unilateral do contrato, e aplicar à 

contratada as penalidades legais definidas na cláusula sétima 

deste instrumento. 

2.7.3. O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, 

APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO INT 

FALHAS NÃO SERÁ COMPUTADO 

MANUTENÇÃO MENSAL, NÃO SENDO 

ATÉ A EFETIVA ENTRADA EM 

CONTRATADA. 

2.8. A CONTRATADA não poderá 

subcontratar parcialmente os 

)
CONTRATATAN(

\ 

 . 

EGRADA E CORREÇÃO DE EVENTUAIS 

PARA EFEITO DE PAGAMENTO DA 

DEVIDO O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO 

FUNCIONAMENTO DA NOVA SOLUÇÃO 
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2.9.Acordo de Nível de Serviço - Tipos de solicitações: 

2.9.1.Correção: São problemas em funcionalidades, ou seja, 

funcionamento em desacordo com o que foi especificado nos 

manuais do sistema, podendo ocorrer em telas, regras de 

negócio, relatórios e interfaces com outros Sistemas. Este 

tipo de solicitação pode enquadrar-se em quaisquer das 

prioridades: Pl, P2, P3 ou P4. 

2.9.2.Ajuste legal: É decorrente de mudanças na legislação em 

qualquer nível Federal, Estadual ou Municipal. Deverá ser 

preparada uma programação para atendimento às mudanças 

ocorridas sem prejuízos a operação do sistema. Esse tipo de 

solicitação enquadra-se na prioridade P4. 

2.9.3.Desenvolvimento: Visa garantir a evolução do sistema, 

mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou adequação 

às novas tecnologias, obedecendo aos critérios da metodologia 

de desenvolvimento da CONTRATADA. Caracteriza-se por alteração 

ou adição de uma funcionalidade, tais como telas, relatórios, 

rotinas, regras de negócio e interfaces com outros sistemas 

para troca de informações. A CONTRATADA deverá, no prazo de 10 

(dias) úteis, contados a partir da abertura da solicitação, 

analisar a solicitação e produzir uma estimativa de tempo (em 

dias) para desenvolvimento e entrega da solução. Esse tipo de 

solicitação terá sua prioridade definida como P4, devendo o 

tempo de atendimento e custo serem acordados entre as partes 

conforme item 2.12 deste instrumento. 

2.9.4.Prioridades das solicitações: A contagem de tempo para a 

solução deve ser realizada considerando apenas o período das 

8h00 às 18h00, de segunda a sexta feira (dias úteis). Esta 

contagem será realizada somente quando a solicitação estiv 

sendo trabalhado pela CONTRATADA, sendo assim, a contagem 

tempo irá parar quando o técnico enviar algum questionamento a 

CONTRATANTE, neste momento a solicitação passa para o status 

"aguardando solicitante". A contagem 

reiniciará após a resposta do solici,tepte. 

do tempo somente 
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PRIORIDADE DEFINIÇÃO Amontoam 

P1 

Estão 	relacionados 	a 	problemas 	de 	alto 

impacto nas operações do sistema, 	cujo o não 

atendimento em curto espaço de tempo causará 

graves 	prejuízos 	de 	ordem 	financeira, 

operacional ou legal 	(incluindo situações de 

auditoria) 	para 	a 	contratante, 	ou 	ainda 	a 

terceiros 	(contribuintes, 	fornecedores, etc). 

Atendimento em até 24 horas para a solução. 

72 horas 

P2 

Estão 	relacionados 	a problemas 	ou situações 

de médio impacto nas operações do sistema ou 

que 	afetem 	parcialmente 	as 	operações 

(degradação). 

96 horas 

P3 

Estão 	relacionados 	a problemas ou situações 

que 	não 	causem 	impacto 	na 	operação 	do 

sistema, que não afetem gravemente o fluxo de 

trabalho. 

120 horas 

P4 

Tratar-se de intervenções no código fonte do 

sistema, 	ou seja, 	situações de adaptação ou 

desenvolvimento de rotina 

Acordo 	entre 	as 

partes. 

2.9.5. Nível de Serviço: 

2.9.5.1.Manter o Nível de Serviço conforme a tabela abaixo: 

Prioridade Definição Cumprimento Período 

Apuração 	do 	tempo 	decorrido 

entre a abertura do chamado e Mínimo de 
(TAC) 

o envio da solução. Os tempos 70% dos 
Tempo 

atendimento 

dos chamados 

de Apuração 
serão registrados e apurados 

através 	do 	website 	de 	Help 

Desk 	disponibilizado 	pela 

contratada. 

chamados 

atendidos 

prazo. 

no 
Mensal 

2.9.5.2.A CONTRATANTE deverá abrir as solicitações no portal de 

atendimento indicado pela CONTRATADA. 

2.9.5.3 	CONTRATANTE deverá responder de forma clara e no menor tempo 

possív 	s questionamentos feitos pelos técnicos da CONTRATAD 

"14 %ri.) 
1 4 
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2.9.5.4.A CONTRATADA disponibilizará no portal de atendimento o 

relatório mensal com o TAC de acordo com o modelo. 

2.9.5.5.0s funcionários de ambas as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, 

devem estar treinados para o tratamento de cada solicitação dentro dos 

padrões definidos. Os casos em que não haja entendimento para o 

tratamento da solicitação serão acordadas entre o Gestor de Suporte da 

CONTRATADA e com o responsável da CONTRATANTE. 

2.9.5.6.A CONTRATADA deverá receber e avaliar cada solicitação 

(solicitação) em até 16 (dezesseis) horas e informar ao solicitante 

apenas nos casos em que a solução necessite de maior tempo, em função de 

sua complexidade, e não possa ser aplicada obedecendo o enquadramento de 

prioridades definidos. 

2.9.5.7.Nos casos em que não houver o contato do analista da CONTRATADA 

com o solicitante para reavaliação do enquadramento de prioridade da 

solicitação, será considerado o atendimento dentro da prioridade 

definida. 

2.9.5.8.Quando não for possível a solução no prazo solicitado pela 

Prefeitura, o analista da CONTRATADA deverá definir em conjunto com o 

solicitante o prazo razoável para solução, documentando na própria 

solicitação aberto a alteração deste prazo. Para estes casos a 

CONTRATADA poderá apresentar uma Solução de Contorno. 

2.9.5.9.A Solução de Contorno, é definida como a disponibilização de um 

recurso, em carácter temporário, que atenda a necessidade pontual da 

solicitação aberto, dentro do mesmo prazo definido para a prioridade que 

a solicitação foi enquadrada. 

2.9.5.10. 	Os casos de maior complexidade em que não houver 

entendimentos quanto aos enquadramentos das solicitações (Prioridade), e 

portanto, não possa ser aplicada a solução 	finitiva ou ainda a solução 

de contorno, serão tratados entre o Ge e Suporte 8e CON 

(3#9" 
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responsável da CONTRATANTE. 

2.9.6. PARA O LOTE 01: A Contratada deverá disponibilizar, 3 

(três) técnicos treinados na sede da Contratante para 

atendimento in loco, em período integral do expediente da 

Administração Pública Municipal de São Caetano do Sul, durante 

toda a vigência do contrato. 

2.10.TREINAMENTO 

2.10.1. A CONTRATADA deverá prestar serviço de treinamento dos 

módulos/sistemas contratados. 

2.10.2. Os treinamentos serão realizados em turmas de até 20 

funcionários ou quantidade a ser acordada entre a Contratada e 

a Contratante. 

2.10.3. A cada nova funcionalidade disponibilizada no sistema 

e em todas as primeiras execuções críticas deverá ser 

realizado atendimento in loco, se solicitado pela contratante, 

sem custo adicional. 

2.10.4. O treinamento de cada modulo/sistema deverá ser 

dividido por submódulos/funcionalidades/perfis de maneira que 

a carga horária do treinamento do módulo/sistema seja dividia 

em horas e apresentado um plano de treinamento para que a 

Prefeitura/Autarquias/Fundações possa montar as turmas da 

melhor maneira, podendo ser variável o número de horas para 

cada submódulos/funcionalidades/perfis dos diversos sistemas 

contratados. 

2.10.5. As horas restantes poderão ser utilizadas sob demanda 

ao longo da vigência do contrato, assim como também será 

previsto um número de horas que poderá ser utilizado para 

quaisquer dos sistemas caso exista necessidade. 

2.10.6. As quantidades abaixo são previstas para cada 

módulo/sistema e deverão ser confirmadas em plano de 

2.10.7. LOTE 01 	
(l2) 

16 

treinamento entregue pela CONTRATADA: 
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Prefeitura Municipal 

Área 

Horas 	mínimas 

Previstas para 

O 

Sistema/Módulo 

Horas 

estimadas para 

o 

Sistema/Módulo 

Administração Tributária 28 42 

Administração Orçamentária e 

Financeira 
24 36 

Administração de Recursos Humanos 24 36 

Aquisições Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, Património 
28 42 

Controle de Processos e Protocolo 20 30 

Administração de Cemitérios 8 12 

Controle Interno 8 12 

Fundação Municipal Pró-Memória 

Área 

Horas 	mínimas 

Previstas para 

o 

Sistema/Módulo 

Horas 

estimadas para 

o 

Sistema/Módulo 

Administração Orçamentária e 

Financeira 
24 36 

Administração de Recursos Humanos 24 36 

Aquisições Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, Patrimônio 
24 36 

Fundação das Artes 

Área 

Horas 	mínimas 

Previstas para 

o 

Sistema/Módulo 

Horas 

estimadas pafçrt:  

o  

Sistema/Módulo 

Administração Orçamentária e 

Financeira 
24 36 

Administração de Recursos Humanos 24 36 

Aquisições Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, Património 
24 36 

Controle de Processos e Protocolo 1679 

eir 
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Fundação Anne Sullivan 

Área 

Horas 	mínimas 

Previstas para 

o 

Sistema/Módulo 

Horas 

estimadas para 

o 

Sistema/Módulo 

Administração Orçamentária e 

Financeira 
24 36 

SAESA 

Área 

Horas 	mínimas 

Previstas para 

o 

Sistema/Módulo 

Horas 

estimadas para 

o 

Sistema/Módulo 

Administração Orçamentária e 

Financeira 
24 36 

Administração de Recursos Humanos 24 36 

Aquisições Públicas, 

Estoque/Almoxarifado, Patrimônio 
24 36 

Controle de Processos e Protocolo 16 24 

	

2.10.7.1. 	Total de HORAS estimadas para o PRIMEIRO LOTE: 618 

2.11. HORAS DE DESENVOLVIMENTO/CUSTOMIZAÇÃO  

2.11.1. A CONTRATANTE, 	em caso de necessidade, 	poderá 

solicitar alterações nos módulos/sistemas as quais deverão ser 

estudadas e planejadas pela CONTRATADA que deverá apresentar 

proposta para pagamento em HORAS DE DESENVOLVIMENTO. 

	

2.11.1.1. 	A proposta deverá ser negociada, aceita ou reprovada 

entre CONTRATANTE e CONTRATADA caso necessário. 

2.11.2. Tais horas poderão ser utilizadas em quaisquer 

módulos/sistemas e somente serão requeridas caso não faça 

parte do escopo inicial implantado do sistema ou não façam 

parte de alterações corretivas ou de cunho legal, 	

ou 1(:) 
funciona dades/melhorias não solicitadas pela CONTRATANTE, já 

que ess stão previstas na própria licença de uso. 
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2.11.3. Para os sistemas do PRIMEIRO LOTE, todas os 

desenvolvimentos/customizações realizados nos sistemas da 

Prefeitura Municipal deverão ser replicados aos sistemas das 

Autarquias/Fundações SEM custo adicional 

2 12.CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA  

2.12.1. O sistema gerenciador de banco de dados deverá ser o 

Microsoft SQL SERVER versão 2008 ou versão superior; 

2.12.2. O sistema gerenciador das aplicações web deverá ser o 

Microsoft Internet Information Service 7 ou versão superior, 

juntamente com o framework .NET 3.0 e 4.5 ou versão superior; 

2.12.3. O sistema deverá ser executado através de navegador 

web e ser compatível com o Google Chrome versão 30, Mozilla 

Firefox versão 33.1, Internet Explorer versão 10 ou versões 

superiores destes navegadores; 

2.12.4. A arquitetura do sistema proposto deverá ser 

estruturada por micro services, utilizando-se de APIs 

HTTP/HTTPS para a integração com qualquer módulo do próprio 

sistema ou qualquer sistema de terceiros, possibilitando 

escalabilidade horizontal e proporcionando ganhos de 

flexibilidade e desempenho das aplicações; 

2.12.5. A autenticação no sistema deverá permitir no mínimo 4 

modalidades de escolha sendo: 

2.12.5.1. 	Método convencional (usuário e senha); 

	

2.12.5.2. 	Validação com a conta no domínio do Microsoft Windows 

(Active Oirectory); 

	

2.12.5.3. 	Integrado à autorização de um serviço de email; 

	

2.12.5.4. 	Por autenticidade digital e-cpf; 

2.12.6. O sistema deverá mostrar as informações de enderecg 

e'data/hora, do último acesso que o usuá1 ealizou; 

CM- 
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2.12.7. O sistema deverá ter o recurso de Single sign on, 

possibilitando que o usuário acesse todos os módulos 

disponíveis na solução, sem ter que se logar novamente. Todas 

as permissões para cada módulo deverão ser validadas no 

acesso; 

2.12.6. O 	sistema 	deverá 	disponibilizar 	de 	recurso 

parametrizado para solicitar/forçar o nível de senha do 

usuário, devendo este ter no mínimo 5 possibilidades de 

escolha; 

2.12.9. Possuir mecanismo de time out para logoff de usuários 

após determinado tempo de inatividade, a ser controlado por 

parametrização; 

2.12.10.Permitir recurso de bloqueio de acesso para o caso de 

tentativas fracassadas de login, de forma parametrizável; 

2.12.11.Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema 

deverá recuperar-se automaticamente, sem intervenção de 

operador, de modo a resguardar a última transação executada 

com êxito, mantendo a integridade interna da base de dados 

correspondente ao último evento completado antes da falha. 

2.12.12.0 sistema não deverá permitir a eliminação de 

transação já concretizada. Caso seja necessária uma 

retificação de qualquer informação, esta deverá ser estornada 

para que fique registrada permanentemente. 

.111/ 	

2.12.13.Possibilitar : 

qual será 

autonomid:: o administrador do sistema configure 

a 	

Ult para 

ao administrador do 

cada usuário; 

2.12.14.0aor sistema sistema para que ele 
O 

consiga bloquear qualquer usuário no sistema, desde que tenha 

as devidas permissões para isso; 

2.1 a5.Permitir que os usuários possam realizar a recuperaçã 

de a através do e-mail que consta em seu cadastro;,,' 

gv Nr2..20 
___.----- 
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2.12.16.0 acesso aos dados deve poder também ser limitado para 

um determinado setor do organograma, de forma que usuários de 

setores que descentralizam o controle de recursos não 

visualizem ou possam alterar dados de outros setores. 

2.12.17.Deverá disponibilizar documentação on-line sobre o 

modo de operação das tarefas e funcionalidades; 

2.12.18.Para os processos de negócio onde o fluxo das ações 

deve ser seguido, deverá haver assistentes automáticos 

(wizards) que tem por objetivo guiar e auxiliar o operador do 

sistema. As etapas de cada passagem deverão ser visualizadas 

através de identificação (breadcrumbs); 

2.12.19.Possibilitar que todos os usuários do sistema possam 

realizar a mudança de tema (cor) do sistema como um todo; 

2.12.20.Cada usuário deve possuir privilégios de salvar 

algumas configurações da tabela/grid em que trabalha, 

possibilitando que ele salve quantas quiser. 

2.12.21.0ferecer mecanismo de favoritar as funcionalidades no 

próprio sistema, dando agilidade ao operador do sistema; 

2.12.22.Possuir 	funcionalidade 	de 	gerenciamento 	SMTP, 

possibilitando que o envio de e-mails pelo sistema 

configurado por sistema/módulo; 

2.12.23.As pesquisas deverão ser por todos os campos que são 

apresentados na lista, podendo informar um ou mais campos, por 

um ou mais valores ou por faixa, de acordo com o tipo de dado, 

consulta com exatidão, no inicio ou qualquer parte do valor 

informado, seleção de registros não coincidentes com os 

valores pesquisados e ordenação do resu tado dos registros por 

qualquer campo disponível na listage 
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2.12.24.As transações devem ficar registrados permanentemente, 

de acordo com a necessidade do usuário, processo este, que 

pode ser habilitado ou desabilitado pelo administrador do 

sistema, com a indicação do usuário, data, hora exata, 

hostname e endereço IP, informação da situação antes e depois, 

para eventuais necessidades de auditoria posterior; 

2.12.25.As regras de Integridade dos Dados devem estar 

parcialmente alojadas no Servidor de Banco de Dado, de tal 

forma que um usuário que acesse o Banco de Dados por outras 

vias não o torne inconsistente; 

2.12.28.As funcionalidades deverão ser acessíveis somente aos 

usuários autorizados especificamente a cada uma delas. A 

solução integrada deve contar com um catálogo de perfis de 

acesso, podendo ser agrupados, e esses deverão ser associados 

aos usuários. Para cada funcionalidade autorizada, o 

administrador de segurança poderá alterar o perfil de acesso, 

modificando as ações que estão disponíveis para cada 

funcionalidade. Ex: Visualização, Inclusão; 

2.12.27.0s menus de acesso às funcionalidades do sistema devem 

aparecer apenas quando o usuário tem acesso, impossibilitando 

o dique/apresentação deste quando o usuário não possuir 

acesso liberado, podendo atribui-los a grupos ou usuários 

específicos; 

2.12.28.Prover 	controle 	de 	restrição 	de 	acesso 	às 

funcionalidades da solução integrada, através do uso de dupla 

abordagem de autorização, utilizando o conceito de usuário 

autorizador e senha em qualquer função, selecionado a critério 

do usuário; 

2.12.29.0s relatórios deverão permitir a inclusão do brasão da 

Contratante; 

2.12.30.Possibilitar a inclusão nos relatórios em que se faça 

neces ário, de campo destinado à assinatura do responsável 

pela 	tidão das informações, de forma parametrizada 
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2.12.31.Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem 

como possibilitar que sejam gravados em disco, em formatos 

como HTML, PDF, RTF, XML, XLS, TXT e JPG que permitam serem 

visualizados posteriormente ou impressos, além de permitir a 

seleção e configuração da impressora local ou de rede 

disponível; 

2.12.32.Permitir que os relatórios possam ser salvos em disco, 

em formato PDF assinados com certificados digitais, evitando 

que possam ser efetuadas alterações em seu conteúdo, 

garantindo assim a integridade da informação; 

2.12.33.Permitir o envio de relatórios por e-mail a partir da 

tela de seleção do relatório; 

2.12.34.Permitir que o usuário defina os critérios de seleção 

e classificação das informações constantes de cada relatório, 

e que essas opções de filtro e classificação fiquem gravadas 

na tela de chamada do relatório, para posteriores consultas, 

enquanto não seja feito novo logon; 

2.12.35.0 sistema, para fins de recursos de integração, deverá 

suportar de forma nativa os padrões abertos de conectividade: 

REST, WSDL, SOAP; 

2.12.36.Deverá possuir APIs para integração, que devem estar 

documentadas para possibilitar o consumo destes artefatos 

funcionais; 

2.12.36.1. 	Deverá permitir integração com quaisquer sistemas em uso 

(legados, desenvolvidos ou de terceiros) ou que vierem a ser 

desenvolvidos ou adquiridos/locados pela CONTRATANTE tanto para envio 

como para consumo de dados/informações. 

2.12.37.Suportar de forma nativa, 

transferência de arquivos no protoco 
*) 

o padrão aberto de

(: \ 

 

I\ 
P 
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2.12.38.As operações de maior processamento, como relatórios 

analíticos, devem suportar execução síncrona e assíncrona, 

devendo inclusive ser parametrizável sua escolha de execução; 

2.12.39.Deverá possuir aplicações disponíveis ao público 

externo (população em geral), que respeitem layout responsivo, 

adaptando-se em quaisquer dispositivos (mobile, tablet e 

desktop) e possuir recursos de acessibilidade para deficientes 

visuais; 

2.12.40.0 sistema deverá ter recurso de integração com o 

Google maps; 

2.12.41.Possuir recurso para configuração e consumo de 

serviços SMS, por sistema e módulo, para que cada um tenha 

características próprias; 

2.12.42.Possuir recurso para geração de QR codes, a partir de 

qualquer input de dados; 

2.12.43.Deverá possuir aplicações móveis para smartphones ou 

tablets, que serão disponibilizadas à população e que sejam 

capazes de acessar os recursos dos dispositivos, como GPS e 

câmera digital; 

2.12.44.As aplicações móveis devem ser capazes de ler códigos 

QR Code e consumir serviços de localização. 

2.12.45.0 sistema não deverá permitir eliminação de nenhuma 

transação financeira, lançamentos e baixas, já concretizada. 

Caso seja necessária uma retificação de qualquer informação, 

esta deverá ser estornada para que fique registrada de forma 

permanente.  

2.12.46.0 sistema deverá conter informação que possibilite a 

identificação da situação funcional do usuário, de forma a 

per 	r a sincronização com o sistema de RH para atualização 

C>24 
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dos funcionários ativos e inativos ou com período de 

restrições. 

2.12.47.0 sistema deverá conter recurso que possibilite aos 

usuários criar e armazenar, para posterior reutilização, 

consultas dinâmicas em SQL, baseadas em tabelas e visões do 

banco de dados, apresentando o resultado em formatos de 

gráficos dos tipos: Pizza, Linhas, barras e etc., e grid 

tabular, podendo o resultado ser impresso em formato de 

relatório ou exportado para arquivos txt, xml e xis, 

possibilitando disponibilizar a consulta para perfis de 

usuários autorizados. 

2.12.48.Permitir a formatação e/ou personalização do layout de 

todos os documentos oficiais, com inclusão de brasão e ou 

cabeçalhos definidos pela CONTRATANTE. 

2.13.DESCRIÇÃO DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DOS SISTEMAS 

2.13.1. LOTE 01 

(A) ADMINSITRAÇÃO TRIBUTÁRIA  

A.1CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES 

A.1.1 Permitir o cadastro de pessoas (Física e Jurídica) de 

forma a constituir um cadastro único a ser compartilhado 

para os setores da prefeitura 

A.1.2 Permitir a consulta e localização de todos os 

relacionamentos ao qual a pessoa é responsável (Cadastros, 

Parcelamentos de debito, Certidões, Processos de Execuções 

fiscais, Etc.) e ainda consultar os dados dos cadast 

relacionados 

A.1.3 Permitir consultar por CNPJ OU CPF todos os débitos de 

lançamentos realizados para os cadastros onde o responsável 

é proprietário, compromissário, sócio, parcelamentos, auto 

de infrações etc., atualizados e emitir documento com 

demonstrativo dos débitos para pagamento, no formato de 

LS 

ficha de compensação e/ou arrecad ão, referente a tpdos os 

lançamentos que a pessoa é resp n " el 
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A.1.4 Conter rotina que permita a unificação dos cadastros 

de contribuintes, possibilitando a eliminação dos registros 

duplicados, fazendo automaticamente a atualização de todos 

os relacionamentos para o cadastro unificado, higienizando a 

base de dados 

A.1.5 Conter rotina que permita a criação de registro 

espelho de cadastros excluídos, quando essa exclusão for 

especialmente necessária ex: Unificação dos cadastros de 

contribuintes 

A.1.6 .Conter rotina para registrar as alterações efetuadas, 

possibilitando a consulta dos valores alterados, no mesmo 

contexto de consulta do cadastro, contendo minimamente 

• Usuário 

• Data e hora 

• Informações alteradas 

• Valor anterior 

• Valor atual 

A.1.7 Possuir 	registro 	de 	históricos 	de 	ocorrências 

registrando data, usuário, histórico e número do processo 

administrativo 

A.1.8 Conter rotina específica de crítica de CNPJ e CPF para 

a identificação e apresentação de outros cadastros 

idênticos, não permitindo nova inclusão 

A.1.9 Conter 	rotina 	que 	permita 	ao 	usuário 	gestor, 

devidamente capacitado, a criação e customização das 

críticas de informações cadastrais para impossibilitar erros 

durante a manutenção do registro 

A.1.10Conter rotina para criação de críticas coletivas dos 

II 

os do cadastro, que possa ser criada e mantida pelo 

V 
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usuário gestor, devidamente capacitado, e emissão de 

relatórios dos registros encontrados 

A.1.11Permitir no cadastro único de contribuintes que se 

faça distinção entre pessoas, do tipo: 

Física, pelo CPF, contendo os seguintes dados: 

Data de Nascimento 

Nome do Pai 

Nome da Mãe 

Nível de escolaridade 

Número de Celular 

Jurídica, pelo CNPJ, contendo os seguintes dados: 

• De direito privado 

• De direito público 

• Interno 

Externo 

Estabelecida no município 

A.2CADASTRO ÚNICO DE ENDEREÇOS 

A.2.1 Permitir o cadastro de endereços de forma a constituir 

um cadastro único que deverá ser compartilhado para todos OS 

módulos do sistema 

A.2.2 Conter rotina que permita a unificação dos cadastros 

de endereços, possibilitando a eliminação dos registros 

duplicados, fazendo automaticamente a atualização de todos 

os relacionamentos para o cadastro unificado, higienizando a 

base de dados 

A.2.3 Conter Rotina para alterações coletivas de registros, 

que permita alterar qualquer informação para um conjunto de 

registros selecionados, e que deverá ser criada  e mantida 

pelos usuários com direitos para essa arefa 
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A.2.4 Conter rotina para registrar as alterações efetuadas, 

possibilitando a consulta dos valores alterados, no mesmo 

contexto de consulta do cadastro, contendo minimamente 

• Usuário 

• Data e hora, 

• Informações alteradas 

• Valor anterior 

• Valor atual 

A.3CADASTRO MOBILIÁRIO OU DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

A.3.1 Conter 	o 	Cadastro 	Técnico 	Econômico 	(Cadastro 

Mobiliário) conforme a planilha de Cadastro da Prefeitura 

A.3.2 Permitir a alteração da situação de cadastro (Ativo, 

Inativo, Abertura, Cadastramento, Encerramento, Suspenso) 

registrando o período de inicio e fim de cada situação e 

processo administrativo que o alterou 

A.3.3 Conter Cadastro dos Contadores, que deverá estar 

obrigatoriamente contido no Cadastro Único de Contribuintes. 

Permitir vincular o contador responsável pela empresa no 

cadastro mobiliário 

A.3.4 Permitir a associação do Cadastro Mobiliário a mais 

que um Cadastro Técnico Imobiliário do local do 

estabelecimento 	através 	das 	inscrições 	imobiliárias 

existente, identificando período de uso 

A.3.5 Conter cadastro de unidades de cálculo, possibilitando 

informar, para efeito de cálculos proporcionais do tributo 

• Tipo de Unidade 

• Mesa Bilhar 

• Empregados 

• Leitos 

• Quartos 

• Salas 	Aula 

• Cadei 	beleireiro 
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• Quantidade 

• Período inicial e final 

• Número e ano do processo administrativo 

A.3.6 Conter cadastro manual de enquadramento no Simples 

Nacional, permitindo informar o período de início e fim do 

enquadramento, mantendo o histórico dos períodos anteriores 

A.3.7 Conter 	rotina 	para 	importação 	dos 	arquivos 

disponibilizados pela receita federal para o enquadramento 

ou desenquadramento das empresas no Simples Nacional 

A.3.8 Conter 	cadastro 	manual 	de 	enquadramento 	no 

Microempreendedor Individual - MEI, permitindo informar o 

período de início e fim do enquadramento, mantendo o 

histórico dos períodos anteriores 

A.3.9 Conter Cadastro dos Sócios, que deverá estar contido 

no Cadastro único de Contribuintes, devendo registrar o 

período de início e fim de sua vigência, criticando também: 

• Efetuar consistência automática no cadastro de pessoas 

verificando as informações das pessoas jurídicas 

enquadradas como MEI (Microempreendedor Individual) e que 

conforme critérios estabelecidos pelo Simples Nacional, 

impossibilitando sua inclusão como sócio. 

• No cadastramento dos sócios, identificar a existência de 

débitos para o contribuinte informado 

A.3. 10Conter Cadastro de Atividades para enquadramento e o 

lançamento dos tributos (ISS, Taxa de Licença, Ocupação 

Solo, Publicidades, Etc.) associados ao Cadastro Mobiliário, 

permitindo informar valores, quantidade e alíquotas e o' 

período sua vigênci para cálculos proporcionais e manter o 

registro histórico de todas as atividades que tiveram sua 

vigência finalizad 
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A.3.11Conter rotina para importação e atualização do CNAE 

(Cadastro Nacional de Atividades Econômica), configuração do 

código CNAE por divisão, grupo, classe e subclasse 

A.3.12Conter rotina para importação e atualização do CB0 

(Código Brasileiro de Ocupação) 

A.3.13Conter rotina para associação do CBO com cadastro 

mobiliário, possibilitando o enquadramento das atividades de 

lançamento dos tributos de forma automática, podendo 

informar 

• Mais que uma ocupação 

• Período inicial e final de vigência de cada ocupação, 

Ocupação principal, e com base na Ocupação principal seja 

automaticamente relacionado todos os tipos de tributos 

(Iss, Taxa de Licença, Ocupação Solo, Etc.) a serem 

lançados para o cadastro 

• Manter os registros históricos de todas as ocupações que 

tiveram sua vigência finalizada 

A.3.14Conter Cadastro de Feiras para o lançamento de 

ocupação de solo (barracas ou quiosques) com a emissão de 

licença temporária 

A.3.15Conter Cadastro de Táxi 

A.3.16Conter Cadastro de Autorização para Impressão de 

Documentos Fiscais (AIDF) e emissão do documento 

• Controlar as liberações de impressão de documentos 

fiscais por gráficas 

• Informar data de validade das notas fiscais liberadas 

• Identificar notas fiscais utilizadas, sem a devida AIDF 

• Consulta e Relação das AIDFs Emitidas no Período 

A.3.17Conter Cadastro que permita registrar as Isenções, 

imunidades e reduções para o cálculo dos tributos/receita do 

Cadas 	Mobiliário, contendo o tipo de isenção e 	azo de 
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duração, mantendo o registro histórico de todas isenções que 

tiveram seus prazos finalizados 

A.3.18Conter Cadastro de Horário permitindo informar os 

horários de funcionamento normais e os adicionais 

A.3.19Conter Cadastro de Anúncios para os lançamentos de 

Taxas de Publicidade 

A.3.20Conter rotina que permita ao usuário gestor a criação 

e customização das críticas de informações cadastrais para 

impossibilitar erros durante a manutenção do registro 

A.3.21Conter rotina para criação de criticas coletivas dos 

dados do cadastro, que possa ser criada e mantida pelos 

usuários da prefeitura e emissão de relatórios dos registros 

encontrados 

A.3.22Conter rotina para os cálculos e lançamentos dos 

Tributos de ISS, Taxas de licença, Ocupação de Solo Etc., 

possibilitando o lançamento geral ou parcial, permitindo ao 

usuário filtrar por qualquer campo do cadastro mobiliário, 

os registros a serem calculados. Os cálculos deverão levar 

em consideração períodos proporcionais incompletos conforme 

a Data de Início de Atividade, e período de vigência da 

atividade relacionada e isenções cadastradas 

A.3.23Conter rotina para exportar os lançamentos de Tribu 

Mobiliários em formato texto para emissão dos carnes em 

gráfica de terceiros, permitindo ao usuário selecionar os 

registros a serem exportados, podendo escolher por qualquer 

campo do lançamento e informar em qual a ordem deverá ser 

gerada os registros para impressão 

A.3.24Conter rotina para a emissão coletiva Geral ou parcial 

de carnês de tributos lançados, permitindo a usuário 

selecionar e ordenar os registros a s em impresso 
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A.3.25Conter Cadastro e rotina para emissão da Nota Fiscal 

Avulsa, identificando o prestador e o tomador do serviço, 

número da nota, data de emissão, possibilitando informar 

mais de um item com os valores dos servidos prestados. 

Deverá também efetuar o Lançamento do ISS e a emissão do 

documento de arrecadação no formato de ficha de compensação 

A.3.26Permitir que nas alterações e inclusões do cadastro 

mobiliário seja obrigatório informar histórico contendo 

minimamente 

• Data da alteração 

• Número e ano do processo administrativo 

• Descrição do Histórico 

A.3.27Conter rotina para cadastro dos administradores pela 

empresa, possibilitando informar 

• Mais que um administrador 

• Período de vigência 

• Possibilitar informar qual é o administrador responsável 

no atual 

• Manter 	os 	registros 	históricos 	de 	todas 	os 

administradores que tiveram seu período de vigência 

finalizado 

A.3.28Conter rotina que permita anexar documentos e imagens, 

afim de disponibilizar consulta a documentos históricos 

relacionadas a empresa 

A.3.29Possibilitar a apresentação da localização da empresa 

especializada no mapa 

A.3.30Conter rotina para permitir ao usuário gestor criar 

novos campos de informação no cadastro, permitindo inclusive 

‘:11  a definição de parâmetros para consistência do conteúdo do  

campo 

(4ffi> 
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A.3.31Conter rotina para configuração de lançamento 

Tributação Especial por regime de Estimativa 

A.3.32Conter rotina para configuração de lançamento 

Tributação por regime Especial de Sociedade Uniprofissional 

A.3.33Conter rotina para filtrar as empresas do cadastro 

mobiliário por qualquer campo e enviar e-mail, com texto 

livre, para as empresas selecionadas 

A.4ESTABELECIMENTO GRÁFICO 

A.4.1 Conter rotina para o cadastro dos estabelecimentos 

gráficos credenciados pelo município para impressão de 

documentos fiscais, que deverá obrigatoriamente constar no 

cadastro único de contribuintes do município, com as 

seguintes características 

• CNPJ 

• Nome 

• Endereço do estabelecimento 

• Endereço de correspondência 

• Dados 	do 	representante 	legal, 	que 	deverá 

obrigatoriamente 	constar 	no 	cadastro 	único 	de 

contribuintes do município 

• CPF/CNPJ 

• Nome 

• Endereço 

A.4.2 Credenciamento para autorização de impressão de 

documentos fiscais, com as seguintes informações 

• Dados do credenciamento 

• Data de validade 

• Número do processo administrativo 

A.4.3 Conter rotina para que somente gráficas credenciadas 

possam imprimir documentos autorizados Øelas AIDFs - 

Autorização de Impressão de Documento Fiscal 
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A.4.4 Controle dos pedidos de autorização para alvarás de 

construção alvarás de construção, com o deferimento e envio 

de e-mail aos interessados 

A. SALVARÁS 

A.5.1 Conter Cadastro de Alvarás abrangendo todos os tipos 

de alvarás (Mobiliário, Imobiliário, Etc.), permitindo o 

acesso somente aos usuários do departamento vinculado 

A.5.2 Emissão do Alvará conforme o seu contexto 

• Mobiliário 

• Licença de funcionamento 

• Localização 

• Ambulante 

• etc. 

• Imobiliário 

• Construção 

• Habite-se 

• etc. 

A.5.3 Possibilitar a consulta e relatório dos alvarás 

conforme suas datas de emissão e vigência 

A.5.4 Relatório Alvarás Emitidos no Período 

A.6ANÚNCIOS E PUBLICIDADES 

A.6.1 Conter 	rotina para o 	cadastro de 	anúncios 	de 

publicidade vinculados ao cadastro mobiliário ou cadastro 

único de contribuintes do município com, minimamente, os 

seguintes campos: 

• Código do cadastro 

• Local do anuncio, endereço existente no cadastro único 

do município 

• Endereço de Correspondência, existente no cadastro único 

do município 

• Período de vigência ou validade do anuncio 

• Ti 	de Painel 

• a Publicidade 
34 
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A.6.2 Conter rotina para a configuração das características 

dos lançamentos tributários relativos aos anúncios 

A.6.3 Permitir o cadastro de mais de um anúncio vinculados 

ao cadastro mobiliário e com lançamentos individualizados, 

por anuncio 

A.6.4 Permitir a anexação de arquivos digitais de documentos 

vinculados ao anúncio (fotos, licenças, certidões, etc.) com 

opção de captura por digitalização 

A.6.5 Registrar log de alterações (inclusões/exclusões) de 

dados do cadastro do anúncio. 

A.6.6 Permitir a parametrização de consistência de conteúdo 

dos campos obrigatórios ou validados. 

A.6.7 Permitir a identificação do local de instalação do 

anúncio por chave georeferenciada, apresentando em mapa 

A.6.8 Permitir a consulta e apresentação em mapa de todos os 

anúncios selecionados, demonstrando sua localização. 

A.7CADASTRO DE IMÓVEIS URBANOS 

A.7.1 Conter o Cadastro Técnico Imobiliário conforme a 

planilha de Cadastro da Prefeitura 

A.7.2 Permitir a parametrização da inscrição do imóvel com 

pelo menos 

unidade 

cinco campos: distrito, zona, quadra, 

A.7.3 Permitir a alteração da situação de cadastro (AtivO, 

Inativo, Baixado, Cancelado, Suspenso) registrando o período 

de inicio e fim de cada situação e processo administrativo 

que o alterou 



ação com o Cadastro Técnico Imobiliário com a 
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A.7.4 Permitir registrar, a fim de manter o histórico das 

transações, todos os proprietários, compromissários e 

possuidores, que deverão constar no Cadastro Único de 

Contribuintes, informando: 

• O atual responsável pelo imóvel 

• Data de entrada e de saída 

• Título de propriedade 

• Proprietário 

• Compromissário 

• Possuidor 

• Espólio 

• Permissionário 

A.7.5 Na alteração de proprietários, deverá ser emitido 

alerta cuja consulta de débito do novo contribuinte conste 

débitos 

A.7.6 Conter histórico de alteração dos 	endereços 	de 

entrega, registrando a data da alteração e disponibilizar 

para consulta dos usuários no mesmo contexto de consulta do 

cadastro. 

A.7.7 Permitir o cadastro das testadas adicionais, contendo 

tamanho em metros e o Logradouro para qual está direcionada 

A.7.8 Permitir o cadastro de Áreas Construídas adicionais 

A.7.9 Conter cadastro de empreendimentos imobiliários como: 

Condomínios, Conjuntos Residenciais etc., e permitir sua 

associação com o Cadastro Técnico Imobiliário. 

A.7.10Conter cadastro de Imobiliárias e permitir sua 

associação com o Cadastro Técnico Imobiliário 

A.7.11Conter cadastro de Tipos de Entrega e permitir sua 
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finalidade de permitir filtros para emissão e entrega dos 

carnês de ITPU e outras correspondências de cobrança 

A.7.12Conter rotina para registrar as alterações efetuadas, 

possibilitando a consulta dos valores alterados, no mesmo 

contexto de consulta do cadastro, contendo minimamente 

• Usuário 

• Data e hora, 

• Informações alteradas 

• Valor anterior 

• Valor atual 

A.7.13Permitir que nas alterações seja obrigatório informar 

histórico contendo minimamente: 

• Data da alteração 

• Número e ano do processo administrativo 

• Motivo da alteração 

A.7.14Manter registros históricos dos lançamentos por 

exercício de IPTU, constando os dados referentes aos valores 
I 

venais lançados, os valores de metro quadrado de terreno e 

construção e todos os fatores utilizados para a apuração do 

lançamento 

A.715 Conter Cadastro das Confrontações do imóvel podend 

informar a metragem, lado e a identificação do confrontante 

a qual que faz divisa 
	

r 

A.716 Permitir a anexação de arquivos digitais de documentos 

vinculados ao imóvel (fotos, licenças, registros, certidões 

etc.) 

A.7.17Conter Cadastro que permita registrar as Isenções, 

imunidades e reduções para o cálculo dos tributos do imóvel, 

isenção e prazo contendo o tipo de 

registro jistórico das isenções 

finalizad 

de duração, mantendo o 
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A.7.18Conter Rotina para alterações coletivas de registros, 

que permita alterar qualquer informação para um conjunto de 

registros selecionados, e que deverá ser criada e mantida 

pelos usuários com direitos para essa tarefa 

A.7.19Conter rotina para o desmembramento de um registro do 

cadastro imobiliário e a geração de vários outros registros 

com as mesmas características para posterior alteração 

A.7.20Conter rotina que permita fazer o remembramento de 

vários cadastros imobiliários em um único registro, tornando 

os registros origem em cadastros inativos, registrando os 

históricos das ocorrências 

A.7.21Disponibilizar consulta em tela das ocorrências de 

desmembramento e remembramento para os usuários do setor de 

cadastro 

A.7.22Conter rotina para lançamento do IPTU englobado de 

unidades de um mesmo lote, para a emissão de carnês e 

podendo ser consultado os valores venais detalhadamente de 

cada unidade englobada 

A.7.23Conter rotina que permita ao usuário gestor, 

devidamente capacitado, a criação e customização das 

criticas de informações cadastrais para impossibilitar erros 

durante a manutenção do registro. 

A.7.24Conter rotina para criação de críticas coletivas dos 

dados do cadastro, que possa ser criada e mantida pelos 

usuários da prefeitura e emissão de relatórios dos registros 

encóntrados 

A.7.25Conter Cadastro de Faces das Quadras a qual o imóvel 

deverá estar associado, contendo os equipamentos urbanos 

dis.. 'veis e o valor da Planta Genérica por exercício, para Q/) 
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o cálculo do valor venal do terreno dos imóveis associados a 

essa face 

A.7.26Conter Cadastro de Loteamentos e permitir que seja 

associado ao imóvel através da face da quadra 

A.7.27Conter Cadastro de Parâmetros para registrar os 

valores das características de terreno e de construção, por 

exercício, para a apuração dos lançamentos de valores venais 

dos imóveis para o exercício atual e também de exercícios 

anteriores 

A.7.28Conter rotina para a simulação do cálculo e lançamento 

dos valores venais e IPTU do exercício atual e de exercícios 

anteriores, considerando os parâmetros de cálculo do 

exercício solicitado 

A.7.29Conter rotina para os cálculos e lançamentos de 

valores venais e o IPTU, possibilitando o lançamento geral 

ou parcial, permitindo ao usuário filtrar por qualquer campo 

do cadastro imobiliário, os registros a serem calculados. Os 

cálculos 	deverão 	levar 	em 	consideração 	períodos 

proporcionais incompletos conforme a data da inclusão do 

cadastro e isenções. 

A.7.30Conter rotina para recálculo de lançamentos de valores 

venais e IPTU, criando o novo lançamento e os valores pagos 

anteriormente 	deverão 	ser 	compensado 	nos 	valores 

recalculados, abatendo sempre pela ordem cronológica das 

parcelas atuais e as parcelas em aberto do lançamento 

deverão ser canceladas 

A.7.31Conter rotina para exportar os lançamentos de IPTU em 

formato texto para emissão dos carnes em gráfica de 

terceiros, permitindo ao usuário selecionar os registros a 

serem exportados, podendo escolher por qualquer campo do 
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A.7.32Emissão de Carne de segunda via de IPTU, no formato A4 

com três laminas por folha, com código de barras para Ficha 

de Compensação e deverá conter obrigatoriamente uma lamina 

de Notificação com o descritivo dos dados do lançamento 

A.7.33Emissão de Ficha de Lançamento contendo os dados do 

imóvel, características e fatores utilizados para o 

lançamento do IPTU do Exercício 

A.7.34Emissão de Boletim de Inscrição Cadastral, contendo as 

informações do cadastro imobiliário 

A.7.35Conter rotina para a emissão coletiva, Geral ou 

parcial de carnes de, IPTU lançados, permitindo ao usuário 

selecionar os registros a serem impressos por qualquer campo 

do lançamento e informar a ordenação que deverá ser impresso 

A.7.36Permitir visualizar as empresas que estão localizadas 

no imóvel 

A.7.37Possuir registro de históricos de ocorrências 

registrando data, usuário, histórico e número do processo 

administrativo 

A.7.38Conter rotina que permita anexar documentos e imagens, 

a fim de disponibilizar consulta a documentos relacionadas 

ao imóvel 

A.7.39Possibilitar a apresentação da localização do imóvel 

espacializado no mapa 

A.7.40Possibilitar a multiplicação do cadastro de um imóvel 

a partir de um registro informado, definindo a quantidade de 

multiplicação, replicando  as mesmas características para os 

demais  

A.7 Conter rotina para geração coletiva de históricos, 

po 	registrar 
Kiv 
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• Data 

• Número e ano do processo administrativo 

• Motivação 

• Assunto 

• Observação 

A.7.42Conter rotina para o cadastro de registros de 

matricula, transcrição ou averbações do imóvel e 

disponibilizar os dados para consultar no contexto do 

cadastro do imóvel, contendo minimamente as seguintes 

informações: 

• Inscrição Imobiliária 

• Tipo de registro no cartório 

• Número e sequencia do registro 

• Data do registro 

• Número do livro e folha 

• Código do Cartório, que deverá estar cadastrado no 

cadastro único de contribuintes do município 

• Texto resumido do registro 

A.7.43Conter rotina para a prorrogação ou antecipação, 

coletiva ou parcial, podendo serem selecionados por qualquer 

campo do cadastro imobiliário, de vencimento dos lançamentos 

de IPTU, e que seja disponibilizado somente para usuário 

gestor do sistema 

A.7.44Possibilitar que na execução da operação de 

transferência de propriedade do imóvel, seja informada a 

existência de débito do imóvel, inclusive aqueles 

em divida ativa ou em execução fiscal 

A.7.45Conter rotina para permitir ao usuário gestor criar 

novos campos de informação no cadastro, permitindo inclusive 

a deI inição de parâmetros para consis 

campo i 

\1/4
cia do conteúdo do 

(7  , 	V 
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A.7.46Permitir consultar a situação fiscal/financeira do 

imóvel através de atalho na disponível no contexto cadastro 

A.7.47Conter rotina que permitir desconto diversos, tais 

como: 

• Desconto para pagamento em parcela única 

• Desconto para pagamento até a data de vencimento das 

parcelas 

A.7.48Permitir a visualização, bem como emissão de edital de 

convocação para ciência de Notificação de Lançamento 

A 8LOGRADOUROS OFICIAIS 

A.8.1 Conter Cadastro Técnico de Logradouros oficiais, 

informando minimamente: 

• Código 

• Tipo de denominação 

• Oficializado 

• Denominado 

• Nome do Atual 

• Nome Anterior 

• Bairro 

• Lei/decreto que aprovou 

• Número do Processo administrativo de origem ou de 

alteração 

A.8.2 Permitir 	fazer o 	cadastramento das 	coordenadas 

georeferenciada, possibilitando sua apresentação em mapa 

A.8.3 Possuir funcionalidade para consulta das alterações ao 

cadastro de logradouros e de suas características 

A.8.4 Possibilitar 	a 	consulta 	de 	todos 	os 	imóveis 

relacionados ao logradouro 

A.9 	RO E LOTEAMENTOS 

42 
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A.9.1 Funcionalidade que permita a inclusão, alteração dos 

bairros do município, com registro de atributos que o 

caracterizem: 

• Nome 

• Situação 

• Aprovado 

• Não aprovado 

• Clandestino 

• Vila 

• Favela 

• Lei/decreto que aprovou 

• Área total 

A.9.2 Permitir a anexação de arquivos digitais de documentos 

vinculados ao Bairro (plantas, fotos, licenças, registros, 

Certidões etc.) 

A.10CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS 

A.10.1Permitir cadastro de imóveis rurais, gerando 

informações relativas ao Incra, informando minimamente: 

• Inscrição Incra 

• Nome, nomenclatura do imóvel Ex: "Fazenda Santa Helena" 

• Código do Contribuinte Proprietário, que deverá constar 

no cadastro único de contribuintes do município 

• Local do Imóvel 

• Local de Correspondência 

• Área do Imóvel 

• Quantidade de Área 

• Tipo de Área 

• Acre 

• Alqueire Mineiro 

• Hectare 

• Metro Quadrado 

• Área edificada 

• Data do cadastro 

riv-) 
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• Distancia em km da cidade 

A.10.2Conter rotina para permitir ao usuário gestor criar 

novos campos de informação no cadastro, permitindo inclusive 

a definição de parâmetros para consistência do conteúdo do 

campo 

A.11CADASTRO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO 

A.11.1 Conter rotina para o Cadastro dos 	Projetos de 

construções vinculados ao imóvel, informando minimamente: 

• Inscrição do Imóvel 

• Número do Processo administrativo 

• Requerente, que deverá ser o proprietário do imóvel ou 

responsável e estar cadastrado no cadastro único de 

contribuintes do município 

• Responsável técnico, que deve estar cadastrado no 

cadastro único de contribuintes do município 

• Nome 

• Tipo de Projeto 

• Construção 

• Demolição 

• Reforma 

• Ampliação 

• Tipo de Edificação 

• Residencial 

• Comercial 

• Industrial 

• Local de Correspondência 

• Data do cadastro 

• Número do Habite-se 

• Data do Habite-se 

• Área total construída 

• Descrição da Edificação 

A.14Geração do arquivo texto dos alvarás de construção em 

at 	ento a integração com o INSS 
V v 

c%) 
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A.11.3Manter os registros de históricos para consultas 

posteriores 

A.11.4Conter rotina para o lançamento do ISS da Construção 

• Permitir a parametrização dos valores de mão de obra 

conforme padrão de construção de acordo com a legislação 

municipal 

• Efetuar o lançamento registrando diretamente na conta 

corrente do contribuinte a guia de recolhimento em uma ou 

mais parcelas 

• Emitir o documento de arrecadação com o ISS lançado, no 

Padrão FEBRABAN para recolhimento na rede bancaria 

• Permitir a consulta do histórico dos lançamentos já 

realizados 

• Permitir o parcelamento dos lançamentos gerados 

A.12CERTIDÕES 

A.12.1Conter rotina para geração, emissão e critica de 

certidôes para Empresas, Imóveis e Contribuintes pelo CNPJ 

ou CPF, nos seguintes requisitos: 

• Certidão Negativa de Debito: 

• Não permitir gerar uma certidão negativa quando houver debito 

vencido 

• Certidão Positiva com Efeito Negativa, será emitido 

para: 

• Os casos com débitos parcelados e que estiver com os pagamentos 

em dia 

• Débitos com sua exigibilidade suspensa 

A.12.2Certidão Positiva de Debito 

A.12.3Certidão de Valores Venais Imobiliários 

A.12.4Certidão de Numeração 

i

imobiliária 
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A.12.5Possibilitar registro para todas as certidões as 

seguintes informações 

• Processo administrativo 

• Numeração automática da certidão 

• Interessado 

• Data de emissão 

• Data de validade 

A.12.6Possibilitar a elaboração de certidões com texto 

customizável pelo usuário 

A.12.7Nos casos de certidões para o contribuinte, deverão 

ser consultados todos os débitos de todos os cadastros 

relacionados a este. 

A.12.8Certidão de Baixa (encerramento de atividade 

econômica) da empresa 

A.13 	TESOURARIA 

A.13.1As rotinas de baixas deverão assegurar que: 

• Documentos pagos com valores a menor, o saldo deverá 

constar como debito ainda em aberto da parcela 

• Documentos baixados com valor a maior, o saldo deverá 

ser armazenado e classificado em conta contábil diferente 

facilitando a localização e restituição desses créditos 

quando solicitado 

• Gerenciar a restituição de valor cobrado a maior ou 

indevidamente 

• Permitir o lançamento de restituições de impostos e 

taxas pagos em duplicidade, junto ao cadastro do 

contribuinte, permitindo indicar o número do processo e 

dados da devolução do recurso. Permitir a geração de 

relatórios dessas operações; 

• Permitir o lançamento de pagamento de impostos e taxas 

por compensação, quando houver o pagamento em duplicidade 

por para do contribuinte e o mesmo solicitar a 

compensa da parcela seguinte, permitindo 'n car o 

V v 
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número do processo e dados complementares necessários para 

identificar a compensação. Permitir a geração de 

relatórios dessas operações; 

• Atualizar o status do crédito tributário para pago com 

diferença de até R$ 1,00. 

A.13.2Conter rotina para recepção de arquivo dos agentes 

arrecadadores, com as seguintes funcionalidades: 

• Efetuar as baixas de forma automática 

• Fazer 	apontamento 	e 	emissão 	de 	relatório 	das 

inconsistências encontradas 

A.13.3Emitir relatório com a classificação das receitas 

recebidas, de acordo com o plano de contas contábil 

A.13.4Conter rotina para baixa individual de documentos de 

arrecadação emitidos pela Prefeitura, quando esses não 

vierem por processo eletrônico e emitir relatório com a 

classificação das receitas 

A.13.5Conter rotina para efetuar cancelamentos, prescrever, 

suspensão de lançamentos por processo autorizado, devendo 

estar relacionada com um processo administrativo cujos 

cadastros estejam previamente associados, conter ainda 

características de restrição especificas para garantir que 

somente usuários autorizados, por setor ou departamento, 

possam executar essa tarefa, mantendo os respectivos 

registros para auditoria e prestação de contas contábil, e 
i) 

ainda: 

• Conter rotina para consulta e seleção dos lançament 

atualizados para o cancelamento em lote. 

• Conter rotina para consulta e seleção dos lançamentos 

atualizados para o cancelamento individual e a 

possibilidade de cancelamento parcial do debito 

A.13.6Conter rotina para cadastro e compensação de valores, 

possibilitando ao usuário intmarIo valor tota 	ser 

v 
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compensado, processo administrativo e escolher quais 

parcelas deverão ser compensadas, caso existam lançamentos 

não pagos ou manter saldo para compensação em lançamentos 

futuros. 

Deverá 	também 	conter 	características 	de 	restrição 

especificas para garantir que somente usuários autorizados 

possam executar essa tarefa 

A.13.7Conter rotina para que quando ocorrer uma baixa nas 

parcelas do acordo de reparcelamento, sejam baixadas 

automaticamente as parcelas que originaram o acordo, 

considerando a ordem cronológica das datas de vencimentos 

A.13.8Conter rotina para importação dos arquivos de Simples 

Nacional 

(DARF-607 com as seguintes características 

• Manter 	os 	registros 	históricos 	para 	consultas 

posteriores 

• Conter criticas para informações de contribuintes não 

cadastrados na prefeitura. 

• Possibilitar o cadastramento automático de contribuintes 

ainda não cadastrados para posterior análise do setor de 

cadastro. 

• Gerar automaticamente o lançamento e a baixa para cada 

registro informado no arquivo e a classificação das 

receitas contábeis 

A.13.9Conter rotina para registrar o estorno de pagamentos, 

disponibilizando consulta através de filtros para que o 

usuário possa localizar facilmente qual pagamento será 

estornado, após a identificação, deverá ser considerado o 

seguinte: 

• Para o caso em que 

parcelamento, deverá 

pagamento da parcela 

pagamentos compensado 

parcelam o 

o pagamento for de uma parcela de 

ser estornado automaticamente o 

do parcelamento bem como todos os 

dos débitos que originaram 

48 
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• Para o caso em que o pagamento é referente a uma DAMU 

(Documento de Arrecadação Municipal Unificada), deverá ser 

estornado automaticamente os pagamentos das parcelas que 

pertencem a esse documento 

• Para o caso em que o pagamento é referente a uma parcela 

única, de IPTU por exemplo, o sistema deverá estornar a 

baixa referente a parcela única e as baixas referente as 

parcelas do carnê de IPTU, compensadas pela baixa da 

parcela única 

• Conter rotina para a transferência de baixa de uma 

parcela para outra, procedendo o estorno da baixa da 

parcela de origem e gerar a baixa na parcela destino 

• Todos os movimentos de estorno deveram ser gerados 

movimentos contábeis na data corrente, não podendo ser 

gerado com datas retroativas 

A.13.10 	O sistema deve possuir cadastros de bancos 

A.13.11 	Possuir rotina geração de informação que permita 

a integração com o sistema de contabilidade para gerar 

automaticamente os lançamentos da receita arrecadada e 

classificada, sem necessidade de redigitação 

A.13.12 	Permitir a consulta das diferenças de recebimento 

por instituição financeira 

A.14AÇÃ0 FISCAL 

A.14.1Conter Cadastro de Fiscais contendo minimamente 

• Código 

• Nome 	

,CFr • Registro Funcional 

• Setor 

A.14.2Conter cadastro de documentos a fim 	 \9\  

• Situação (Ativo ou Inativo) 

de registrar 

çãoct is(c7:5>$9(:: /) .tipos de documentos a serem solicitados 
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A.14.3Conter cadastro de motivações para fiscalização, 

contendo: 

• Descrição da motivação 

• Conter rotina para a associação de documentos a serem 

solicitados relacionados a motivação 

A.14.4Conter rotina para o Cadastro de Solicitações de Ação 

Fiscal, com as seguintes características: 

• Código do Contribuinte 

• Tipo de Contribuinte: 

Empresa cadastrada no Cadastro Mobiliário do Município 

• Empresa não cadastrada no Cadastro Mobiliário do Município 

• Data da Solicitação 

• Tipo de Solicitação 

• Livre 

• Dirigida 

• Regime Especial 

• Outros 

• Tipo de Serviço 

• Tomados 

• Prestados 

• Período para a apuração fiscal 

• Situação da Solicitação 

• Autorizada 

• Negada 

• Cancelada 

• Data de Autorização 

• Descrição do motivo da solicitação de ação fiscal, 

conforme cadastro de motivações 

• Sugerir 	automaticamente 	os 	documentos 	previamente 

cadastrados necessários a ação fiscal, possibilitando sua 

manutenção 

• Fiscais integrantes da equipe 

istóricos relativo a solicitação 
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A.14.5Conter rotina para o gestor da fiscalização aprovar 

solicitações de ação fiscal e assim liberar para a emissão 

da Notificação Inicial para o contribuinte 

A.14.6Conter rotina para registrar o protocolo do 

recebimento de uma notificação inicial de ação fiscal, que a 

partir desta, deverá ser gerado automaticamente o processo 

da Ação Fiscal, onde o prazo de início do levantamento 

deverá iniciar a partir da data do recebimento da 

notificação inicial 

A.14.7Conter Cadastro de Ação Fiscal, possibilitando o 

acesso restrito a apenas aos auditores fiscais autorizados, 

com as características e funcionalidades: 

• Código do Contribuinte 

• Número da Ação Fiscal 

• Tipo de Contribuinte 

• Empresa cadastrada no Cadastro Mobiliário do Município 

• Empresa não cadastrada no Cadastro Mobiliário do Município 

• Data da Ação Fiscal 

• Período para a apuração fiscal 

• Prazos de execução 

• Data de Inicio 

• Data de Encerramento 

• Conter rotina para que, a partir do período de apuração 

fiscal informado, seja gerado automaticamente os registros 

de competências a serem fiscalizadas, na planilha de 

levantamento, afim de agilizar o processo de levantamento 

fiscal, contendo: 

• Competência 

• Base de cálculo Apurada 

• Alíquota 

• Imposto Apurado 

• Imposto Recolhido 

• Conter rotina para informação manual dos valores 

apurados nas competências, conforme. 

• Base de calculo 
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• Item da lei 

I Alíquota 

• Calcular o imposto devido, aplicando base de cálculo X alíquota 

• Permitir a informação da planilha de levantamento, para 

os casos em que a apuração será por nota fiscal, com as 

seguintes informações: 

• Número da Ação Fiscal 

• Competência 

• Número da Nota Fiscal 

• Item da Lei 

• Valor Apurado 

• Valor Declarado 

• Deduções da Base de Cálculo 

I Aliquota 

• Valor Imposto Devido 

• Calcular a diferença entre o imposto apurado e o 

recolhido, gerando o imposto a recolher 

• Conter rotina para a atualização dos impostos devidos, 

conforme a data do termo de fiscalização 

• Conter rotina para a geração e emissão do termo de 

fiscalização da ação fiscal contendo: 

• Dados da fiscalização; 

• Período fiscalizado 

• Número do processo administrativo 

• Tipo de Serviço 

• Prestados 

• Tomados 

/ Identificação do contribuinte fiscalizado 

• Demonstrativo resumido da apuração 

• Total do Débito atualizado até a data do termo de fiscalização 

• Local e Data 

• Identificação dos auditores fiscais 

• Nome 

• Matricula 

• Quadro para assinatura 

Quadro para identificação e assinatura do recebedor do termo 

\--) 52 
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Quadro demonstrativo dos créditos 

levantamento fiscal, demonstrando: 

», Por competência: 

tributários apurados no 

• Mês/Ano 

• Base de Cálculo Apurada 

• Aliguota 

• ISSQN apurado 

• ISSQN declarado 

• ISSQN diferença a recolher 

• Atualizações do imposto 

• Saldo Total 

• Detalhadamente por nota fiscal 

• Mês/Ano 

• Número da Nota Fiscal 

• Item da Lei 

• Base de Cálculo Apurada 

• Aliguota 

• ISSQN apurado 

• ISSQN declarado 

• ISSQN diferença a recolher 

• Atualizações do imposto 

• Saldo Total 

A.14.8Conter 	rotina 	para 	a 	retificação 

fiscalização, através de termo substitutivo 

com a opção de utilização do número do termo 

do termo de 

de fiscalização, 

substituído 

A 14.9Conter rotina para prorrogação de 

encerramento da ação fiscal, permitindo: 

• Registar nova data de vencimento da ação 

• Gerar registros da ocorrência 

A.14.10 Permitir a emissão planilha de 

fiscal, contendo: 

• Competência 

• Base de cálculo Apurada  

prazo para o 
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• Aliguota 

• Imposto Apurado 

• Imposto Recolhido 

• Imposto a recolher 

• Atualizações Monetárias 

• Total 

	

A.14.11 	Permitir o registro das fases da ação fiscal, 

contendo 

• Data de inicio da fase 

• Descrição da fase, sendo: 

• Inicial 

• Levantamento 

• Encerramento 

• Recurso 

• Finalizada 

	

A.14.12 	Não permitir alteração no levantamento da ação 

fiscal após a emissão do termo de fiscalização 

	

A.14.13 	Possibilitar o registro dos recebimentos do termo 

de fiscalização, contendo 

• Data do recebimento 

• Nome do recebedor 

• Documento do recebedor 

• Possibilitar a anexação do documento digital do termo, 

com assinatura do recebedor 

• Possibilitar a geração automática do lançamento do Auto 

de Infração, em conformidade com os dados constantes no 

termo de encerramento da ação fiscal, integrado com conta 

corrente fiscal 

	

A.14.14 	Conter rotina para a geração de demais auto de 

i fração de obrigações acessórias 
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A.14.15 	Possibilitar a emissão dos Autos de Infração 

resultado da ação fiscal contendo 

• Valores originais 

• Atualizações do imposto apurado, 

• Fundamentação legal e seu artigo infringidos 

• Possibilitar a geração dos valores na conta corrente 

fiscal da prefeitura 

• Emissão do documento de arrecadação no Padrão FEBRABAN 

para recolhimento na rede bancaria 

A.14.16 Conter rotina para cadastro de documentos 

adicionais solicitados na ação fiscal, possibilitando 

• Informar os documentos solicitados 

• Emitir protocolo de solicitação 

• Emitir protocolo de recebimento 

• Emitir protocolo de devolução 

• Termo de Apreensão de Documentos 

• Anexar documentos emitidos e assinados 

	

A.14.17 	Possuir registro de históricos de ocorrências 

registrando data, usuário, histórico e número do processo 

administrativo 

	

A.14.18 	Conter rotina para gestão de recursos fiscal 

primeira e segunda instancias 

	

A.14.19 	Possibilitar o acesso para consulta dos dados do 

cadastro mobiliário 

	

A.14.20 	Possibilitar 	o 	envio 	de 	e-mail 	para 	o 

contribuinte, notificação acerca de ação fiscal em seu nome 

   

A.I5NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO 

A.15.1Conter rotina para cadastros dos 

infringidos contendo minimamente 

• .ase legal 

• Penalidade imputada  

dispositivos 
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• Valor ou percentual da multa aplicada 

• Período de vigência 

• Possibilitar 	informar 	o 	departamento 	competente, 

contendo minimamente: 

• Meio Ambiente 

• Vigilância Sanitária 

• Obras e Planejamento 

• Posturas 

A.15.2Conter rotina para o cadastro e gestão das 

notificações, com as seguintes funcionalidades 

• Conter rotina que garanta que um agente fiscal só possa 

gerar notificação competente ao seu departamento. 

• Possibilitar 	informar 	um 	ou 	mais 	dispositivos 

infringidos 

• Possibilitar informar um ou mais agentes fiscais 

• Possibilitar anexação de documentos e imagens, afim de 

disponibilizar 	consulta 	a 	documentos 	históricos 

relacionadas a notificação 

• Possuir 	registro 	de 	históricos 	de 	ocorrências 

registrando data, usuário, histórico e número do processo 

administrativo 

• Conter rotina para registrar todas as alterações do 

cadastro e permitir consulta desses dados, por usuário 

habilitado, no mesmo contexto de consulta do cadastro de 

notificações, registrando minimamente: 

• Usuário 

• Data e hora, 

• Informações alteradas 

• Valor anterior 

• Valor atual 

• Possibilitar a geração automática de Auto de Infração da 

respectiva notificação quando esta não for atendida 

• Permitir o registro de ocorrências de alteração da 

tuação: 

• Notificada 
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• Suspensa 

• Cancelada 

• Ativa 

• Permitir a impressão de ficha de notificação 

• Possibilitar o registro do protocolo de entrega da 

notificação 

A.15.3Conter rotina para o cadastro e gestão dos autos de 

infrações, com as seguintes funcionalidades 

• Conter rotina que garanta que um agente fiscal só possa 

gerar auto de infração competente ao seu departamento. 

• Possibilitar 	informar 	um 	ou 	mais 	dispositivos 

infringidos 

• Possibilitar informar um ou mais agentes fiscais, 

inclusive com seu respectivo período de atuação 

• Possibilitar anexação de documentos e imagens, afim de 

disponibilizar 	consulta 	a 	documentos 	históricos 

relacionadas ao auto de infração 

• Possuir 	registro 	de 	históricos 	de 	ocorrências 

registrando data, usuário, histórico e número do processo 

administrativo 

• Conter rotina para registrar todas as alterações do 

cadastro e permitir consulta desses dados, por usuário 

habilitado, no mesmo contexto de consulta do cadastro d 

notificações, registrando minimamente: 

/ Usuário 

• Data e hora 

• Informações alteradas 

• Valor anterior 

• Valor atual 

• Possibilitar 	a 	geração 	automática 	da 	guia 
	de 

recolhimento 

• Possibilitar o controle dos valores lançados e dos 

recolhimentos da guia de Auto de In ação 
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• Possibilitar a emissão da guia de recolhimento na modelo 

ficha de arrecadação no Padrão FEBRABAN para recolhimento 

na rede bancaria 

• Permitir o registro de ocorrências de alteração da 

situação: 

• Notificada 

• Suspensa 

• Cancelada 

• Ativa 

• Permitir a impressão do auto de infração apresentando 

• Identificação do contribuinte infrator 

• Dispositivo legal infringido 

• Data do Auto 

• Identificação do agente fiscal 

• Valor 

• Data de Vencimento 

• Prazo de recurso 

• Possibilitar o registro do protocolo de entrega do auto 

de infração 

• Possibilitar a consulta: 

• Autos de Infração Anulados 

• Autos de Infração em relação ao lançamento (Lançados/Pendentes, 

Quitados, Ativos, Parcelados, Insc.) 

• Tipo de Infração Apurada por Tributo ou Código de Atividade 

• Autos de Infração Lavrados no Exercício 

• Permitir o lançamento, parcelamento e emissão de guias dos 

Autos de Infração, sem necessidade de inscrição em divida ativa, 

inclusive com controle de descontos 

A.16.1Conter rotina para o cadastro de cartórios 

A.16.2Conter rotina para o cadastro e lançamento de ITBI, 

ontendo minimamente informações de: 

Todos os contribuintes transmitentes, que devero estar 

dastrados no cadastro único de contribuintes 
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4,  Todos os contribuintes adquirentes, que deverão estar 

cadastrados no cadastro único de contribuintes 

• Natureza da transação 

• Fração ideal do imóvel para casos de venda fracionada 

• Cartório de registro de imóvel 

• Possibilitar que seja associado mais de um imóvel a 

transação 

• Valores 

• Transação 

• Parte financiada 

• Parte não financiada 

• Data da transação 

• O cálculo deverá ser com base no valor venal do imóvel ou valor 

da transação, considerando o que for maior e os valores de 

financiamento 

A.16.3Emissão de Documento de arrecadação de ITBI, contendo 

a descrição dos dados cadastrados em duas vias sendo uma 

para o contribuinte e uma para o cartório e o documento de 

arrecadação no formato ficha de arrecadação no Padrão 

FEBRABAN para recolhimento na rede bancaria 

A.16.4Possibilitar a geração de ITBI para imóveis rurais 

A.17PREÇOS PÚBLICOS 

• Conter rotina para gestão dos Preços Públicos e Taxas de 

Serviços 

• Permitir a cadastramento dos 	preços 	públicos, 

armazenando os valores para cada exercício, contendo 

minimamente: 

• Código 

• Descrição 

Exercício 

• Valor 

• Conter rotina para o lançamento das taxas de serviço, 

Identificação do contribuinte 	
‘1\—> cç 
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• Data de emissão 

• Possibilitando informar um ou mais preços públicos 

• Emitir documento de arrecadação em duas vias demonstrando a 

relação dos preços públicos associados e documento no padrão 

FEBBABAN para recolhimento na rede bancaria 

A.18DIVIDA ATIVA 

A.18.1Conter 	rotina 	disponibilizada 	nos 	setores 	de 

lançamentos tributários, possibilitando o filtro e seleção 

em lote dos débitos vencidos para o encaminhamento para 

inscrição em Divida Ativa, com seguintes funcionalidades: 

• Possibilitar a identificação do setor de lançamento 

• Selecionar os débitos vencidos e não pagos, gerando a 

remessa de encaminhamento ao setor de divida ativa, 

informando minimamente: 

• Número de processo administrativo 

• Data da Remessa 

• Possibilitar o acompanhamento da situação das remessas 

enviadas ao setor de divida ativa, visualizando: 

• Remessas com inscrições realizadas 

• Remessas que ainda não foram inscritas 

• Remessas recusadas totalmente 

• Remessas recusadas parcialmente, permitindo visualizar: 

• Débitos aceitos e inscritos 

• Débitos recusados 

• Motivos da não aceitação 

• Conter rotina para consulta e relatórios de débitos 

vencidos que ainda não foram enviados ou inscritos em 

divida ativa 

A.18.2Conter rotina para a recepção, gestão e apuração da 

certeza e liquidez dos débitos enviados pelos setores de 

lançamentos, a fim de inscrevê-los em divida ativa, com as 

seguintes funcionalidades: 

Possuir funcionalidade que permita o controle de 

galidade e a consistência dos elementos constitutivos do 
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crédito a ser inscrito, sua regularidade, certeza e 

liquidez de forma automática, verificando minimamente: 

• Falta endereço 

• Falta CNPJ ou CPF 

• Estão em nome do próprio município 

• Contribuinte desconhecidos, sem nome 

• Tributo parametrizado para não inscrição em dívida ativa 

• Existência de processo administrativo para os créditos que 

sejam exigíveis, como: 

> Auto de Infração 

›. Ação de Homologação Fiscal 

›. Entre outros 

• Possuir rotina de Inscrição em lote vinculado aos 

processos de encaminhamento para inscrição e emitir os 

seguintes relatórios: 

• Livro da Divida Ativa, com os Termos de Abertura, Encerramento 

e a fundamentação legal dos débitos inscritos 

• Resumo dos valores inscritos na dívida ativa por tributo no 

período e por livro de inscrição 

• Termo de Inscrição de Dívida Ativa 

• Conter rotina que permita o estorno individual ou em 

Lote de Inscrições em dívida ativa, retornando à situação 

original do debito 

• Conter rotina para a devolução dos débitos que foram 

recusados a sua inscrição, por não atender aos requisitos 

de aprovação da certeza e liquidez, ao departamento 

competente para a regularização dos termos do lançamento 

• Possibilitar a emissão de relatório com os débitos não 

inscritos, apontando as causas da não aceitação na 

apuração da certeza e liquidez 

• Conter rotina para realizar a geração do Termo de 

Encerramento do Livro de Divida ativa, onde não permit±rá 

mais a inclusão de novas inscrições, alterações 

exclusões, permitindo 

ç

relativos a inscrição 

apenas a missão dos relatórios 

11111" 	

V ‘4 

61 



Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul- 
Estado de São Paulo 

Processo n° 300.170/2019 	Contrato n° 276/2019 

A.18.3Conter rotina para a seleção e geração coletiva de 

cobrança amigável da dívida ativa, com as seguintes 

funcionalidades: 

• Selecionar por faixa de código de cadastro 

• Selecionar por um ou mais códigos de Tributo 

• Selecionar por faixa de datas de vencimento das parcelas 

• Possibilitar escolher um programa de refinanciamento 

(REFIS) para possíveis benefícios (Correção, Juros e 

Multas) 

• Emitir documento de demonstrativo dos débitos com 

documento de arrecadação no Padrão FEBRABAN para 

recolhimento na rede bancaria, sendo o modelo de impressão 

(frente e verso) que permita o auto envelopamento 

• Conter rotina para geração de arquivo de dados variáveis 

das cobranças amigáveis dos débitos inscritos para 

impressão digital em gráfica 

A.18.4Conter rotina para gestão da CDA, com as seguintes 

funcionalidade: 

• Possibilitar emitir a Certidão de Dívida Ativa contendo 

as seguintes informações: 

• Identificando do responsável pelo débito 

• Número da Certidão 

• Data de inscrição 

• Número do Livro 

• Número da folha 

• Número do Termo de Inscrição. 

• Descrição dos lançamentos 

• Valor original inscrito e suas atualizações 

• Fundamentação legal do lançamento e suas atualizações 

• Relacionar no corpo da certidão, as outras partes envolvidas 

com o débito inscrito, como por exemplo: 

• Outros proprietários ou compromissários 

> Sócios da Empresa 

Sà. Responsáveis 

> Devedores solidários 



A.18.8Conter rotina para 

inscritos em diviI a ativa 

r\ 

seguintes campos: 

sulta analítica de débitos 

ndo filtrar minimamente pelo 
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A.18.5Conter rotina para gestão da prestação de contas 

segundo a NBCASP 

• Possibilitar efetuar a apuração da posição dos valores 

de dívida ativa por período, para a prestação de contas 

com o tribunal de contas, no modelo do NBCASP enviado a 

contabilidade, sendo o débito tributário ou não tributário 

• Emitir relatório para prestação de contas que deverá, 

obrigatoriamente, ser apresentado das seguintes formas: 

• Por rubricas contábeis 

• Por descrição do lançamento 

• Os relatórios acima deverão conter minimamente as 

informações 

• Período da apuração 

• Identificação do lançamento ou da rubrica contábil 

• Saldo anterior 

• Valores inscritos 

• Valores baixados 

• Valores cancelados 

• Valores da atualização de MJC 

• Valores de honorários 

• Saldo final 

A.18.6Conter gráfico de acompanhamento da evolução do 

estoque da dívida ativa, apresentando os valores por tipo de 

cobrança amigável e judicial, agrupado por mês dentro do 

exercício 

A.18.7Conter gráfico de acompanhamento dos valores de 

inscrição e baixas de dívida ativa, agrupado por mês dentro 

do exercício 
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• Inscrição do Contribuinte 

• Código do Tributo 

• Data de Vencimento 

• Exercício de Lançamento 

• Número do Livro 

• Folha 

• Número Termo de Inscrição 

• Valor Inscrito 

	

A.18.10 	Conter rotina para consulta analítica de baixas 

de débitos inscritos em dívida ativa, podendo filtrar 

minimamente pelos seguintes campos: 

• Inscrição do Contribuinte 

• Código do Tributo 

• Data de Vencimento 

• Exercício de Lançamento 

• Número do Livro 

• Folha 

• Número Termo de Inscrição 

• Valor Inscrito 

• Data da Baixa 

• Motivo da Baixa 

	

A.18.11 	Conter rotina possibilitando o filtro e seleção 

em lote das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), para o 

encaminhamento a procuradoria do município a fim de proceder 

as execuções fiscais, com seguintes funcionalidade: 

• Selecionar CDAs, gerando a remessa de encaminhamento a 

procuradoria do município, informando minimamente: 

• Número da Remessa 

• Número de processo administrativo 

• Data da Remessa 

• Possibilitar o acompanhamento da situação das remessas 

enviadas ao setor procuradoria do município, visualizando: 

• Remessas com CDAS Executadas 

• Remessas que ainda não foram executadas 
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• Remessas recusadas totalmente 

• Remessas recusadas parcialmente, permitindo visualizar: 

• CDAs aceitos e inscritos 

• CDAs recusados 

> Motivos da não aceitação 

• Conter rotina para consulta e relatórios de Certidões de 

divida ativa que ainda não foram enviadas ou executados 

A.18.12 	Conter rotina possibilitando o filtro e seleção 

em lote das Certidões de Divida Ativa (COA), para o 

encaminhamento ao setor competente, a fim de proceder as 

execuções Extrajudiciais em cartório de Protesto, integrada 

com o Modulo de Protesto, com seguintes funcionalidade: 

• Selecionar CDAs, gerando a remessa de encaminhamento a 

setor competente, informando minimamente: 

/ Número da Remessa 

• Número de processo administrativo 

• Data da Remessa 

• Possibilitar o acompanhamento da situação das remessas 

enviadas ao setor competente, visualizando: 

• Remessas com CDAS Recebidas 

• Remessas com CDAS Protestadas 

• Remessas que ainda não foram protestadas 

• Remessas recusadas 

A.18.13 Conter rotina para gestão da PRESCRIÇÃO dos 

débitos vencidos, com as seguintes funcionalidades: 

• Possibilitar a identificação dos débitos que estariam 

prescritos, levando em consideração as seguintes 

condições: 

• Débitos vencidos a mais de 5 anos e não foram executados 

1 Para os débitos que foram parcelados, e considerando apenas o 

parcelamento mais atual, deverá ser analisado a prescrição nas 

seguintes hipóteses: 

• A data da assinatura do termo de carifissão do dabitl  
deverá ser maior que 5 anos 

etra 

	 sí  
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›. Para os parcelamentos que não foram concluídos e que 

por força da lei foram revogados seu acordo, deverá 

ser considerado data do último pagamento efetuado e 

que essa data seja maior que 5 anos 

S* Prescrição intercorrente para debito suspensos cuja 

data da suspensão seja superior a data de vencimento 

em mais de 5 anos 

• Disponibilizar consultar dos débitos selecionados acima, 

permitindo filtrar por qualquer campo apresentado, 

possibilitando a emissão de relação com os débitos 

filtrados 

• Emissão 	de 	relatório 	analítico 	dos 	débitos 

identificados, apresentando: 

• Inscrição do cadastro imobiliário, mobiliário ou contribuinte 

I CNPJ ou CPF 

• Nome do contribuinte 

• Valor do debito a ser baixado 

• Conter rotina para a efetivação das baixas por 

prescrição, podendo informar: 

• Data da baixa, 

• Número do processo administrativo 

• Especificar o tipo de baixa 

• Observações 

A.19GESTÃO DE LANÇAMENTOS EM ABERTO 

A.19.1Conter rotina unificada para consulta de lançamentos 

em aberto com as seguintes características: 

• Permitir 	ao 	usuário 	escolher 	um 	plano 	de 

refinanciamento, quando estiver em vigor algum programa de 

(REFIS), para as atualizações e isenções dos débitos 

• Permitir escolher o cadastro de origem da consulta Ex: 

Imobiliário, Mobiliário, Contribuinte, Parcelamento, Etc. 

• Apresentar os 	débitos atualizados com os 	valores 

originais, correções, juros, multas, descontos, honorários 

advocatícios e valor total, demonstrando por 

• Lançamentos e vencimentos 

•Orçamentos e exercício de lançamento 
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• Permitir ao usuário selecionar parcelas para a emissão 

do DAM-U (Documento de Arrecadação Municipal Unificado) 

com os registros selecionados no padrão FEBRABAN para 

recebimento na rede bancária 

• Permitir ao usuário emitir relatório de consulta com as 

parcelas selecionadas 

• Permitir ao usuário fazer previsões e emissão de 

documento de possíveis parcelamentos de debito em 

conformidade com• os programas de refinanciamentos de 

débitos vigente no departamento, apresentando valor total 

do debito, descontos concedidos quantidade de parcelas e 

valor unitário de parcelas 

• Conter rotina que permita ao usuário fazer consulta dos 

débitos em aberto, simulando o cancelamento dos acordos de 

parcelamentos em andamento, afim de avaliar e apresentar 

ao contribuinte uma alternativa para aderir a novos planos 

de refinanciamento, quando houver, ou continuidade do 

acordo vigente 

• Permitir o usuário selecionar débitos para gerar 

automaticamente o acordo de parcelamento de débito 

• Os valores dos honorários advocatícios só poderão ser 

apresentados para débitos que estejam em conformidade com 

• disposta na legislação 

A.20ACORDOS DE REPARCELAMENTO DE DÉBITOS 

A.20.1Conter rotina para cadastro de parâmetros dos 

programas de refinanciamento fiscal de débitos vencidos 

(REFIS), contendo no mínimo: 

• Período de vigência do programa 	 c211-7rt 

• Período dos vencimentos dos débitos alcançados pelo 

programa 

• Percentuais de isenções para os valores 

• Original 

• Correção 

/ Juros 

• Multa 

• Honorários advocatíci 	 Ocr)  
Pi 
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• Informar se os cálculos dos valores dos honorários 

deverão ser considerados com ou sem as isenções aplicadas 

• Especificar quais os lançamentos serão beneficiados 

pelos programas 

• Informar a quantidade máxima de parcelas para o acordo 

de reparcelamento 

• Informar número do processo administrativo que autoriza 

• programa 

• Possibilitar o reparcelamento de 	débitos 	podendo 

parametrizar a cobrança de juros de financiamento 

A.20.2Conter rotina para a gestão dos acordos de 

reparcelamento e refinanciamento dos lançamentos vencidos e 

inscritos ou não em dívida ativa com as seguintes 

características: 

• Permitir a escolha de um programa de refinanciamento de 

debito vigente 

• Permitir associar o reparcelamento a um processo 

administrativo 

• Registrar e manter histórico dos débitos e suas 

atualizações que compõem a origem do parcelamento 

• Permitir informar valores de honorários advocatícios, 

despesas e custas processuais; 

• Possibilitar cobrar os valores citados em: 

›. Guia única separada do reparcelamento 

> Agrupadas na primeira parcela do reparcelamento 

So Dividido nas parcelas do reparcelamento 

• Permitir informar a quantidade de parcelas para o 

parcelamento, desde que considerado a quantidade máxima 

prevista para o programa de refinanciamento selecionado 

• Emitir Termo de confissão de divida conforme legislação 

vigente, contendo: 

• Dados do contribuinte devedor 

• Dados do responsável pelo acordo 

• Dados dos débitos que compõe o acordo 

• Número do processo administrativo 
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Fundamentação legal do acordo 

• Emitir carne com as parcelas do acordo no padrão 

FEBRABAN para recebimento na rede bancária 

• Emitir relatório de ficha técnica do acordo contendo as 

seguintes informações 

• Identificação do contribuinte responsáveis 

• Identificação do acordo 

• Identificação das parcelas do parcelamento, inclusive com os 

pagamentos efetuados 

• Dados dos débitos que compõe o acordo, com respectivos saldos a 

compensarem 

• Após emitido termo de acordo e o carnè, o acordo deve 

ser considerado fechado, não podendo mais ser alterado ou 

excluído 

A.20.3Conter rotina gestão dos acordos em atraso, 

possibilitando 

• Análise dos acordos em descumprimento, pesquisando por: 

• Quantidades de parcelas vencidas 

• Data mais antiga de vencimento 

• Valores totais em aberto 

• Gerar notificação ao contribuinte devedor, de forma 

individual ou coletiva, comunicando que o descumprimento 

do acordo acarretará a perda dos benefícios obtidos pelo 

programa 

• Cancelamento 	•de 	acordos 	descumpridos, 	de 	forma 

individual ou coletiva, reativando os débitos originais 

não compensados 

A.20.4Conter rotina gestão dos acordos cancel 

possibilitando: 
‘ ã't( 

• Análise dos acordos descumpridos, pesquisando por 

• Quantidades de parcelas vencidas 

• Data mais antiga de vencimento 

• Valores totais em aberto 

/ Valores totais pagos 

A.21COBRANCA DE TRIBUTOS EM CARTÓRIO - PROT STO EtP)  
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A.21.1Possibilitar o gerenciamento da exportação dos débitos 

com o Cartório, com as seguintes características: 

• Conter rotina para controle das informações para 

protesto, totalmente integrado com o módulo de Divida 

Ativa do município. 

• Disponibilizar lista dos débitos inscritos em divida 

ativa para as seguintes ações: 

• Somente inscritos em dívida ativa 

> Selecionar os termos de inscrição para geração das 

CDAS 

›, Gerar registro e encaminhamento para protesto 

> Em processo de execução fiscal 

• Selecionar as CDAS para gerar registro de encaminhamento para 

protesto 

• Conter rotina para geração do arquivo de remessa para o 

cartório 

• Conter rotina para emissão da CDA protestada 

A.21.2Possibilitar o gerenciamento da importação dos 

protestos, com as seguintes características 

• Conter rotina para importação do arquivo de retorno do 

cartório 

• Permitir a impressão da guia para recolhimento dos 

débitos 

• Possibilitar a emissão da carta de anuência para os 

débitos pagos 

• Disponibilizar rotina para que o Cartório possa emitir a 

guia de recolhimento e também a carta de anuência, após 

constatada a baixa do débito 

A.21.3. 	Conter rotina para permitir apresentação das CDAs 

em protesto onde poderá ser emitido o documento de 

arrecadação e a CDA. 

A 1.4Conter rotina para bloquear a cobrança do débito 

‘4 ()) 

nte o período de triduo 
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A.21.5Conter rotina que possibilite o agrupamento dos 

débitos, por CPF ou CNPJ, gerando uma única CDA a ser 

protestada 

A.21.6Conter relatório de acompanhamento das CDAs Protestada 

e seus resultados, dentro do período informado 

A.22GESTA0 DE SIMPLES NACIONAL 

A.22.1Conter rotina para importação do Arquivo da receita 

PGDAS-D 

• Disponibilizar as declarações importadas para consulta e 

impressão dos dados históricos, por competência, 

vinculadas a empresa no cadastro mobiliário da prefeitura 

• Disponibilizar 	consulta 	para 	apresentar 	as 

inconsistências entre os valores declarados na receita 

federal e os valores apresentadas na declaração de ISS 

Eletrônico 

• Disponibilizar críticas para informações de empresas que 

não constam no cadastro mobiliário da prefeitura 

• Possibilitar o desmembramento das declarações informadas 

identificando a matriz e suas filiais, disponibilizando 

consulta individualizada no cadastro mobiliário 

• Possibilitar 	a 	identificação 	de 	contribuintes 

declarantes no SIMPLES NACIONAL como estabelecidos no 

Município e que não constem no Cadastro Mobiliário do 

Município 

A.22.2Conter rotina para importação do arquivo de inscrições 

em dívida ativa DAS-DIVIDATIVA 

• Importar os dados do arquivo DAS-DIVIDAATIVA e registrar 

na conta corrente da prefeitura 

• Gerar a Inscrição na Dívida Ativa do Município 

• Emitir o Livro de Dívida Ativa com termo de abertura e 

encerramento 

• Permitir emissão do Termo de Inscrição de Dívida Ati 

ik

• Permitir emissão Certidão de Divida 	a  
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• Possuir parametrização para cálculos de acréscimos 

legais na forma da legislação específica do simples 

nacional 

• Conter rotina parametrizável para efetuar o parcelamento 

do crédito do ISSQN do Simples Nacional inscrito em Divida 

Ativa, conforme lei federal vigente 

A.22.3Arquivo de enquadramento de simples nacional 

• Gerar arquivo contendo os CNPJ impedidos de permanecer 

ou integrar o simples nacional, por motivo de existência 

de débitos com o município, conforme os termos da 

legislação vigente 

• Conter rotina para importação dos arquivos recebimento 

de valores pagos relativos a empresas do simples nacional 

• HEI 0AS607 com as seguintes características 

• Manter 	os 	registros 	históricos 	para 	consultas 

posteriores dos recebimentos de cada arquivo 

• Registrar 	automaticamente 	na 	conta 	corrente 	do 

contribuinte e nas devidas competências, o lançamento dos 

valores, suas baixas, e a classificação das receitas 

contábeis. 

• Conter críticas para informações de contribuintes não 

cadastrados na prefeitura. 

• Possibilitar o cadastramento automático de contribuintes 

ainda não cadastrados para posterior análise do setor de 

cadastro 

A.22.4 Possibilitar a consulta dos contribuintes enquadrados 

no simples nacional omissos na declaração obrigatória no 

PGDAS-D 

A.22.5Relatórios analíticos das declarações e recolhimentos 

por contribuintes do Simples Nacional 

2.6Relatório de débitos prescritos e a prescrever do 

pies nacional 
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A.23PARAMETROS E CONFIGURAÇÕES 

A.23.1Conter rotina para o cadastro dos departamentos com 

minimamente as informações de 

• Código 

• Descrição completa 

• Abreviação 

A.23.2Conter rotina de cadastro dos usuários para permissão 

de acesso ao sistema 

• Login 

• Nome completo do usuário 

• Nível do usuário 

• Administrador 

• Usuário 

• Registro funcional 

• Senha 

• Assinatura - senha que autoriza a dupla custódia 

• Possibilidade de bloqueio de um usuário 

• Possibilidade de criar nova senha 

• Informar quantidade de dias para troca obrigatória de 

senha 

• Informar data de expiração para o acesso de um usuário 

• Possibilidade de informar a permissão de horário de 

acesso ao sistema em dias úteis 

• Conter rotina para associar usuários a departamentos 

• Conter rotina para registrar período de restrição de 

acesso. Por exemplo período de férias 

• Conter rotina para configuração dos níveis de acesso d 

usuários nas tarefas do sistema, possibilitando: 

• Autorização de: 

Tà. Acesso a tarefa 

S. Inclusão 

Ti. Alteração 

Tà. Exclusão 

• Restrição de: 

> Acesso a campos 
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Visualização de campos, botões ou grupo de 

informações 

• O sistema deverá conter catálogo de perfis de grupo de 

usuários que definirão os padrões de acessos para cada 

tarefa autorizada e o administrador de segurança deverá 

poder especificar o nível do acesso, sendo somente: 

• Consulta 

• Inclusão 

• Alteração 

• Exclusão 

• Permitir a associar usuários ao grupo 

A.23.3Permitir pesquisar, alterar, cadastrar usuários, de 

modo a dar-lhes acesso aos sistemas, e inclui-los dentro de 

um ou vários grupos de usuários. 

A.23.4Permitir copiar as permissões de um grupo ou perfil 

para outro. 

A.23.5Possuir funcionalidade que permita, a cada usuário, 

alterar sua própria senha. 

A.23.6Possuir funcionalidade que permita, a usuários gestor, 

realizar o bloqueio da conta de um outro usuário. 

A.23.7Possuir funcionalidade para definição de perfis de 

usuário, permitindo a atribuição de permissões de acesso por 

perfil, garantindo que: 

• Permissões de acesso definidas para um perfil de usuário 

sejam automaticamente herdadas por todos os usuários 

vinculados ao perfil. 

• Alterações feitas nas permissões de acesso de um perfil 

sejam automaticamente refletidas nos usuários a ele 

vinculados. 

Somente usuários autorizados sejam capazes de conceder 

ogar permissões de acesso no sistema. 

•.- 
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• Alterações em permissões de acesso sejam imediatamente 

refletidas sobre o sistema 

A.23.8Conter cadastro de parâmetros para a montagem do 

código de barras no Padrão FEBRABAN, para recolhimento na 

rede bancaria, possibilitando definição do modelo 

• Ficha de Arrecadação 

• Definir código do município 

• Ficha de compensação 

• Código do convênio 

• Banco arrecadador 

• Logo marca do banco 

• Carteira de cobrança 

• Conta cedente 

• Local do pagamento 

(0 Espécie de documento 

A.23.9Conter cadastro de índices de atualização monetária, 

permitindo registrar vários tipos de índices Ex: (UFM, 

SELIC) 

A.23.10 Conter cadastro que permita registrar as 

assinaturas digitalizadas de funcionários responsáveis para 

emissão de documentos e que possam ser modificados pelos 

usuários gestor do departamento conforme sua necessidade 

	

A.23.11 	Conter cadastro de mensagens para o corpo dos 

boletos de documento de arrecadação, carnês, faturas, entre 

outros 

	

A.23.12 	Conter cadastro de parâmetros para os cálculos de 

atualizações dos lançamentos, conforme 

• Correção 

• Define incidência 

• Define índice de cálculo 

• Juros 
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• Define incidência 

• Forma de cálculo 

> Fração de mês - No mês e inicio do mês seguinte 

S,  Cada mês de vencimento 

So. 30 dias após o vencimento 

• Inicio de cada mês seguinte ao vencimento 

• Base para o cálculo 

S. Sobre Original 

›. Sobre Original + Correção 

S. Sobre Original + Correção 	Multa 

• Taxa de juros aplicada 

• Início de cobrança, podendo ser considerado 

SI. A partir da data de vencimento 

> A partir da data do lançamento 

›. Sem cobrança no exercício corrente 

• Multa 

• Define incidência 

• Forma de cálculo 

Sà. Fixa 

›. Progressiva 

SP Faixa de dias 

• Base para o cálculo 

> Sobre Original 

Si. Sobre Original + Correção 

S. Sobre Original + Correção + Juros 

• Taxa de multa aplicada 

• Início de cobrança, podendo ser considerado 

›. A partir da data de vencimento 

• A partir da data do lançamento 

›. Sem cobrança no exercício corrente 

• Taxa de multa aplicada por inscrição em dívida ativa 

• Honorários 

• Define incidência 

• Percentual aplicado 

• Descontos para assiduidade de pagamento 

• Define incidência 



• Exercício de lançamento 

• Paramentos de vencimen 

• Paramentos de correção 

os 
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Percentual aplicado 

A.23.13 	Conter cadastro de parâmetros de TRIBUTOS DE 

LANÇAMENTOS que contenha fórmula de cálculo dinâmica, que 

permitirá ao usuário gestor ter flexibilidade para 

configurar os cálculos dos valores a serem lançados, 

contendo minimamente: 

• Código 

• Descrição 

• Formula de cálculo 

• Possibilidade de associação com as rubricas contábeis 

para 	classificação 	dos 	valores 	de 	arrecadação, 

considerando 

• Lançamentos do exercício corrente 

• Natureza contábil para valor original 

• Natureza contábil para valor da correção 

• Natureza contábil para valor dos juros 

• Natureza contábil para valor da multa 

• Lançamentos com débitos inscritos em dívida ativa 

original 

da correção 

dos juros 

da multa 

• Possibilidade de informar a fundamentação legal para 

cada evento de lançamento 

	

A.23.14 	Conter cadastro de parâmetros para as datas de 

vencimentos das parcelas de um lançamento 

	

A.23.15 	Conter cadastro de parâmetros que permite ao 

usuário gestor configurar os procedimentos dos lançamentos, 

informando minimamente 

• Data do lançamento 

• Natureza contábil para valor 

• Natureza contábil para valor 

• Natureza contábil para valor 

• Natureza contábil para valor 



Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul- 
Estado de São Paulo 

Processo n° 300.170/2019 	Contrato n° 276/2019 

• Departamentos autorizados para executar o lançamento 

• Eventos que serão calculados 

	

A.23.16 	Conter rotina para a atualização coletiva anual 

dos valores: 

• Tabelas de serviços 

• Tabelas de valores da planta genérica 

	

A.23.17 	Conter rotina que permita ao usuário gestor criar 

procedimento para exportação de qualquer informação da base 

de dados, nos formatos: 

• Texto 

• Excel 

• XML 

A.23.18 Conter cadastro de dias úteis e não úteis 

bancários a serem utilizados pelas rotinas do sistema 

	

A.23.19 	Conter rotina para registrar as notificações de 

lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e devolvidas, ou 

qualquer outra correspondência registrada informando: 

• Data da diligência de entrega 

• Entregador 

• Recebedor 

• Motivo de não entrega 

1/11!P1/51 

Gdlif A.23.21 Conter rotina para o parametrizar layout de 

exportação ou importação de arquivo texto  

V 
tantes para débito automático, para as div sas 

‘4,i5 

• Número da caixa e do lote de arquivamento 

A.23.20 	Possui cadastros básico de fundamentação legal 

utilizado em todos os módulos do tributário 

A.24DÉBITO AUTOMÁTICO 

24.1Conter rotina que permita a gestão do cadastramento de 
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instituições bancárias conveniadas, com as seguintes 

funcionalidades: 

• Importação de arquivo de cadastramento de optantes 

• Exportar informações para débito em conta dos optantes 

cadastrados 

• Importação dos arquivos de retorno para tratamento dos 

pagamentos 

• Permitir consulta histórica de todas as transações 

efetuadas do optante 

• Efetuar as baixas dos pagamentos retornados 

A.25ADMINISTRADOR DE SISTEMA 

A.25.1Permitir cadastrar ou alterar os dados da entidade 

municipal e associar o brasão que será utilizado por todos 

os outros módulos. 

A.25.2Permitir 	acompanhar 	a 	execução 	de 	processos 

assíncronos e o registro de log de execução, possibilitando: 

• Acompanhamento de tempo de execução 

• Permitir interromper a execução 

A.25.3Permitir controlar as permissões de cada rotina ou 

tarefa 

A.25.4Permitir pesquisar, alterar, excluir ou cadastrar 

menus e submenus, para serem exibidos (e a sua ordem de 

visualização) em formato gráfico tipo árvore, estabelecendo 

uma ligação entre menus/submenus e rotinas existentes 

A.25.5Permite que os menus sejam controlados através de 

permissões. 

A.25.6Permitir gerar e visualizar um log de auditoria 

contendo no mínimo as seguintes informações: 

• Usuário 

ch Tabela acessada 

• Tipo de operação: alterei  

Jur 
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• Valores dos atributos antes e depois da operação de 

alteração 

• Data, hora, minuto e segundo da operação 

A.25.7Permitir gerar e visualizar um log de acesso contendo 

o registro de acesso de todas as rotinas por usuário com 

data, hora, minuto e segundo da operação. 

A.25.8Permitir configurar o controle de dupla custódia, 

recurso que irá exigir para uma determinada operação uma 

segunda senha de acesso 

A.26CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

A.26.1Conter cadastro das melhorias efetuadas no municipio, 

permitindo registrar os seguintes equipamentos urbanos 

• Água 

• Esgoto 

• Rede Elétrica 

• Iluminação 

• Pavimentação 

• Meio Fio 

• Sarjeta 

• Coleta de Lixo 

A.26.2Conter rotina para registro do processo de execução da 

melhoria, contendo minimamente 

• Tipo da melhoria executada 

• Número do processo administrativo 

• Data do processo 

• Valores total da obra 

• Metragem beneficiada 

A.26.3Conter rotina para o cálculo e lançamento dos carnês 

de cobrança, atendendo as fórmulas prevista em lei, 

c 	iderando rateio dos custos do investimento 
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A.26.4Emitir o edital de convocação para cobrança de 

Contribuição de Melhoria atendendo ao Código Tributário 

Nacional e a Legislação Municipal 

A.27ALVARÁ PROVISÓRIO 

A.27.1 Permitir o cadastro de CNAE Código Nacional de 

Atividade Econômica - Federal 

A.27.2 Permitir o cadastro de Zoneamentos 

A.27.3 Conter rotina para fazer o relacionamento entre CNAE, 

Zoneamentos e Cadastro Imobiliário. 

A.27.4 Permitir o Cadastro de Tipos de Documentos necessários 

para a abertura de empresa referente a uma Atividade 

Econômica - CNAE. 

A.27.5 Conter rotina que permita ao contribuinte consultar 

pela internet, a permissão de instalação de uma empresa 

informando o código da atividade econômica (CNAE) e a 

inscrição do imóvel desejado, em caso permissivo, emitir 

certificado de permissão ou Alvará Provisório, em caso 

negado, emitir Temo de Consulta para a atividade. 

A.27.6 Permitir o Cadastro da identificação da Empresa com 'a 

finalidade de emissão dos documentos acima 

A.28SERVIÇOS ON-LINE 

A.28.1Conter rotina para consulta de débitos em aberto dos 

cadastros 

• Imobiliários, informado 

• Inscrição Imobiliária 

I CPF ou CNPJ do Proprietário do imóvel 

• Chave de segurança (captcha) 

• Empresa, informando 

• Inscrição municipal do cadastro da e 

I CNPJ da Empresa 
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• Chave de segurança (captcha) 

• Contribuinte CNPJ, informando 

I CNPJ da Empresa 

• Chave de segurança (captcha) 

• Apresentando ao contribuinte os valores 

• Originais 

• Correção 

• Juros 

• Multas 

• Descontos 

• Honorários Advocaticios 

• Total atualizado 

• Possibilitando selecionar os registros para a emissão de 

documento de arrecadação demonstrando os valores dos 

débitos selecionados e ficha de arrecadação no Padrão 

FEBRABAN para recolhimento na rede bancaria 

A.28.2Conter rotina para geração e emissão de certidões 

como: 

• Certidão Negativa de Debito 

• Certidão Positiva de Debito 

• Certidão Positiva com Efeito de Negativa 

• Certidão Negativa de Debito para o Documento (CNPJ ou 

CPF) 

• Certidão de Valores Venais Imobiliários 

• Conter rotina para consultar a autenticidade de uma 

certidão emitida pelo sistema, utilizando 

• Número da Certidão 

• Inscrição da Certidão 

• Chave de segurança (captcha) 

A.28.3Emissão de segunda via de Carne de IPTU, ISS e Taxas 

4Emissão de segunda via de Carne de Parcelamento de 

to 
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A.28.5Conter rotina para o Parcelamento de Débitos, 

habilitando o contribuinte que criarem o acesso a área 

restrita com senha 

• Efetuar a 	consulta 	dos 	débitos 	do contribuinte, 

apresentando todos os débitos em aberto atualizados 

conforme legislação vigente 

• Selecionar as parcelas a ser parceladas 

• Escolher um plano de parcelamento para seus débitos 

• Emissão de Temo de Confissão de Divida Ativa 

• Carné com as parcelas do parcelamento no formato de 

ficha de arrecadação no Padrão FEBRABAN para recolhimento 

na rede bancaria 

A.28.6Possibilitar a consulta de pagamentos efetuados dos 

cadastros 

• Imobiliários, informado 

• Inscrição Imobiliária 

I CPF ou CNPJ do Proprietário do imóvel 

• Chave de segurança (captcha) 

• Empresa, informando 

• Inscrição municipal do cadastro da empresa 

I CNPJ da Empresa 

• Chave de segurança (captcha) 

• Contribuinte CNPJ, informando 

I CNPJ da Empresa 

• Chave de segurança (captcha) 

A.28.7 DENUNCIAS FISCAIS 

• Conter rotina para o cadastro de denúncias, solicitando 

minimamente: 

• Data e hora 

I CNPJ ou CPF do denunciado 

• Nome do Denunciado 

• Descrição da denuncia 

• Informações 

• Nome 
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A.28.9Possuir sistema web para declaração de transmissões de 

imóveis sujeitas à incidência do ITBI, contendo as seguintes 

funcionalidades 

• Esta rotina só poderá ser acessada por cartórios ou 

bancos autorizados através da informação de usuário e 

senha. 

• Formulário 	online 	para 	identificação 	do 	imóvel 

transmitido, do tipo de transmissão com os respectivos 

valores e identificação do transmitentes e adquirentes 

• Possibilitar anexar documentos digitais 

• Opção para impressão de guias de recolhimento 

• Emitir certidões de quitação 

A.28.10 	Permitir a consulta da regularidade fiscal da 

empresa enquadradas no Simples Nacional no município, com a 

possibilidade de emissão de guia para pagamento dos tributos 

para sua regularização 

84 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul" 
Estado de São Paulo 

Processo n° 300.170/2019 	Contrato n° 276/2019 

• Telefone 

• E-mail do denunciante 

A.28.8Conter rotina para a geração de guia de recolhimento 

de Iss avulsa, informando 

• CNPJ 

• Validar a existência do contribuinte cadastrado no 

cadastro único de contribuintes da prefeitura 

• Tipo de Iss (Serviços prestados ou Serviços Tomados) 

• Competência 

• Base de Calculo 

• Deduções 

• Valor do Imposto 

• Emissão de documento de arrecadação no padrão FEBRABAN 

para recolhimento na rede bancaria 
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A.29.1Conter 	relatório 	de 	demonstrativo 	geral 	dos 

lançamentos, no período, contendo: 

• Código e descrição 

• Valor lançado 

• Valor cancelado 

• Arrecadação 

• Valor original 

• Valor correção 

• Valor juros 

• Valor multa 

• Total arrecadado 

A.29.2Conter Relatório de demonstrativo de classificação de 

receitas referente os recebimentos, tributários ou não 

tributários, de lançamentos no período 

A.29.3Conter Relatório Analítico de demonstrativo de todas 

as baixas do cadastro no período 

A.29.4Conter Relatório com os Maiores devedores, podendo 

especificar a quantidade de registro a ser apresentado 

A.29.5Conter Relatório com os Maiores recebimentos por 

lançamento, podendo especificar a quantidade de registros a 

IP 

Lr, 

/109.  
A.29.7Conter Relatório Analítico e Demonstrativo geral dos 

lançamentos de IPTU no exercício especificado (Rol de 

Lançamentos) 

A.29.8Conter Relatório Analítico e Demonstrativo geral dos 

lançamentos 	de 	Tributos 	Mobiliários 	no 	exercício 

especificado (Rol de Lançamentos) 	
)\ 

ser apresentado 

A.29.6Relação dos acordos cancelados no período 
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A.29.9Gerar 	extrato 	da 	movimentação 	financeira 	do 

contribuinte demonstrando os tributos pagos em aberto ou 

cancelados 

A.29.10 	Possuir relatório que demonstre, em uma visão 

ampla, da arrecadação do município por bairro e por período 

A.29.11 	Conter rotina para emissão de etiqueta para mala 

direta 	dos 	cadastros 	Imobiliários, 	Mobiliários 	e 

Contribuintes 

A.29.12 	Emitir, 	nos 	extratos 	de 	contribuinte 

proprietário, os lançamentos e pagamentos relativos a cada 

imóvel de sua propriedade no período. 

B — ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA WEB  

B.1CONTROLES GERAIS: 

B.1.1.Controlar o acesso do usuário ao sistema por Unidade 

Gestora, podendo o mesmo acessar somente uma ou várias 

delas; 

B.1.2.Permitir o gerenciamento de rotinas, módulos e tarefas 

por usuário controlando o nível de acesso que pode ser de 

consulta ou inclusão e manutenção de dados; 

B.1.3.Disponibilizar recurso de dupla custódia utilizando o 

conceito de usuário autorizador, em qualquer rotina, 

selecionada a critério do usuário; 

B.1.4.Efetuar o controle de máscaras pré-definidas para os 

códigos de planos de contas, sem delimitação de níveis ou 

quantidade de dígitos, gerenciadas de forma independente por 

exercício; 

B.1.5.Visualização dos planos de contas de receita, despesa 

ontábil em modo hierárquico; 
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B.1.6.Mesmo sem o encerramento contábil do mês ou exercício 

anterior, permitir a execução de lançamentos em mês 

posterior, sem afetar a consistência dos dados e atualizando 

saldos; 

B.1.7.Possibilidade gerenciamento de datas dos últimos 

lançamentos das rotinas de receita, despesa e financeiro, 

sendo que nas operações de inserção a última data de cada 

rotina deve ser carregada, porém permitindo que a mesma pode 

ser alterada; 

B.1.8.Ainda sobre o gerenciamento do item B.1.7, permitir 

parametrização para Avisar ou Bloquear lançamentos com data 

inferior à do último lançamento efetuado; 

B.1.9.Possibilitar a consulta em cada rotina, de saldo até a 

data do lançamento; 

B.1.10. Permitir que a emissão dos relatórios seja 

realizada de forma Consolidada ou individual por Unidade 

Gestora, trazendo no cabeçalho informações que permitam a 

identificação do órgão ou Unidade Gestora responsável, tendo 

no mínimo o nome e brasão; 

B.1.11. 	Permitir que os relatórios sejam emitidos em 

intervalos de período variados, podendo ser em dias 

específicos, intervalos de dias, meses ou de exercícios 

anteriores; 

B.1.12. Possibilitar que sejam definidas para 

relatório assinaturas individualizadas 

forma independente, podendo ser por 

Unidade Orçamentária; 

em cada exercício de 

Unidade Gestora ou 

B.1.13. 	Permitir que o usuário mude de uma unidade 

gestora e d exercício sem ter que realizar um novo login no 

sistema; 

B.2PLANO PLURIANUAL 

87 
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B.2.1.Permitir configurar o nível de detalhamento em que o 

PPA será elaborado. As informações de 'Unidade Executora', 

'Função / Subfunção', 'Ação' e 'Fonte de Recurso' poderão ou 

não ser solicitadas no PPA conforme parametrização 

individual de cada informação; 

B.2.2.Possuir cadastros básicos de suporte às rotinas do PPA 

como os cadastros de: Natureza da Receita, Função e 

Subfunção Programática, Natureza da Despesa, Unidade 

Orçamentária e Vinculo/Fonte de Recurso; 

B.2.3.Possuir cadastro de Programas contendo a unidade 

responsável, o objetivo, a justificativa, o coordenador, 

•prioridade, se é exclusivo de uma LDO, data de início e 

término, 	a possível restrição para a conclusão do mesmo, o 

status (original, inclusões), público alvo e horizonte 

temporal; 

13.2.4.Possuir cadastro de Ações contendo o eixo de 

desenvolvimento, objetivo do milênio, prioridade, unidade 

responsável, horizonte temporal, produto, indicador, data de 

aferição, unidade de medida, índice recente e futuro do 

indicador; 

B.2.5.Possuir 	cadastro 	de 	Indicadores 	de 	programas 

permitindo o gerenciamento de metas para cada ano do PPA. 

Deverá possuir no mínimo unidade, índice recente, índice 

futuro, produto, metodologia de cálculo e base geográfica; 

B.2.6.Permitir o cadastro das fontes de financiamento do PPA 

estimadas para os 04 anos com possibilidade de inclusão de 

novas fontes (inclusões) e alterações nas fontes já lançadas 

após a aprovação da peça original; 

B.2.7.Permitir o cadastro da Despesa do PPA prevista para os 

04 anos informando metas físicas e financeiras de cada ação 

possibilidade de inclusão de novas despesas (inclusões) 



3.2.16. 	Emissão de Anexo IV 

Unidades Orçamentárias e Execu 	as; 

Estrutura de órgão 
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e alterações nas despesas já lançadas após a aprovação da 

peça original; 

B.2.8.Permitir que as inclusões e alterações na despesa do 

PPA original possam ser aprovadas individualmente ou em lote 

informando número, data e publicação da legislação que as 

autorizou; 

B.2.9.Possuir rotina, de atualização dos valores das peças de 

planejamento da receita através de percentuais de acréscimo 

ou 	decréscimo 	informados, 	podendo 	haver 	ou 	não 

arredondamento;. 

3.2.10. 	Possuir rotina de atualização dos valores das 

peças de planejamento da despesa através de percentuais de 

acréscimo ou decréscimo informados, podendo haver ou não 

arredondamento; 

B.2.11. 	Permitir a criação de simulações do planejamento 

da despesa, inclusive com a possibilidade emissão dos 

relatórios baseados nos dados de simulação; 

8.2.12. 	Permitir que as simulações do planejamento possam 

ser armazenadas e posteriormente restauradas a critério do 

usuário; 

3.2.13. 	Emissão de Anexo I 	Fontes de Financiamento dos 

Programas; 

3.2.14. 	Emissão de Anexo II - Descrição dos Programas 

Governamentais/Metas/Custos; 

3.2.15. 	Emissão de Anexo III - Unidades Executoras 

Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; 



'Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul" 
Estado de São Paulo 

Processo n' 300.170/2019 	Contrato n° 276/2019 

B.2.17. 	Emissão de Anexo V - Descrição dos Programas 

Governamentais/Metas/Custos para o Exercício; 

B.2.18. 	Emissão de Anexo VI - Unidades Executoras e Ações 

Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; 

B.2.19. 	Emissão de Quadro de Detalhamento - Programas 

Governamentais; 

B.2.20. Emissão de relatório de Programas e seus 

Respectivos Indicadores; 

B.2.21. 	Geração e emissão dos Anexos de Metas e Riscos 

Fiscais de acordo com a 7' Edição dos Demonstrativos Fiscais 

(MDF) publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN. 

B.3ELABORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

B.3.1.Permitir que para um novo PPA possam ser importadas, a 

partir de planejamentos anteriores, as informações de 

receita e/ou despesa; 

B.3.2.Possibilitar a importação dos dados da LOA de um 

exercício anterior informado pelo usuário para a geração dos 

dados da LOA de exercício futuro; 

B.3.3.Permitir a definição da proposta orçamentária da 

receita, individualizada por Unidade Gestora e contendo 

Natureza da Receita, Vínculo e Tipo de Receita (Fiscal, 

Seguridade Social e Encargos Sociais); 

B.3.4.Permitir que em cada classificação da receita da LOA, 

mais de um vínculo possa ser relacionado; 

B.3.5.Permitir a definição da proposta orçamentária da 

despesa, individualizada por Unidade Gestora e contendo 

Unidade Orçamentária, Natureza de Despesa, Classificação 

Fun nal, Vínculo e Tipo de Despesa (Fiscal, Seguridade 

So 	e Encargos Sociais); 
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B.3.6.Permitir que a critério do órgão, ao elaborar a 

proposta orçamentária, divergências de valores entre ela e 

as peças PPA e LIDO sejam regularizadas automaticamente. 

B.3.7.Possibilitar a emissão dos relatórios relativos à 

proposta orçamentária de forma individualizada por Unidade 

Gestora ou de forma Consolidada; 

B.3.8.Emissão de Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa 

Segundo as Categorias Econômicas; 

B.3.9.Emissão de Anexo 2 - Resumo Geral da Receita; 

8.3.10. 	Emissão de Anexo 2 - Natureza da Despesa; 

8.3.11. 	Emissão de Anexo 2 - Consolidação da Despesa por 

órgão; 

8.3.12. Emissão de Anexo 2 - Consolidação Geral da 

Despesa; 

8.3.13. 	Emissão de Anexo 6 - Programa de Trabalho; 

B.3.14. 	Emissão de Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, 

Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações 

Especiais; 

B.3.15. 	Emissão de Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por 

Funções, Sub-Funções e Programas conforme o vinculo com os 

Recursos; 

B.3.16. 	Emissão de Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por 

Órgãos e Funções; 
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3.3.19. 	Emissão de Sumário Geral da Receita por Fontes e 

da Despesa por Funções de Governo; 

3.3.20. 	Emissão de Tabela Explicativa da Evolução da 

Despesa; 

3.3.21. 	Emissão de Quadro de Detalhamento da Despesa 

(QDD); 

B.3.22. 	Emissão de Orçamento da Seguridade Social; 

3.3.23. 	Permitir a criação de novos créditos Especiais ou 

Extraordinários, não contemplados nas peças de planejamento 

originais, com a devida autorização legal; 

3.3.24. 	Permitir que a criação desse novo crédito possa, 

a critério do usuário, atualizar as peças PPA e LDO, 

inclusive com a possibilidade de aprovação dessas alterações 

com legislação diferente da que criou os novos créditos; 

B.4EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

B.4.1.Permitir a realização de controle no cadastro de 

fornecedores para permitir ou não a inclusão de fornecedores 

com CNPJ/CPF duplicado e/ou inválido. Sendo que esse 

cadastro deve conter no mínimo as informações de 

endereçamento (logradouro, bairro, cidade, estado e CEP), 

contato (e-mail e telefone) e documentação (CPF, CNPJ, 

Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, Inscrição no INSS e 

PIS/PASEP); 

3.4 Permitir unificar cadastro e movimentação de 

fo 	dores com o mesmo número de CNPJ/CPF. 

 

(C11.- 
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B.4.3.Permitir o gerenciamento de acesso do usuário às 

dotações de forma geral, por unidade orçamentária, por 

dotação ou por vínculo; 

B.4.4.Permitir que a realização das movimentações de despesa 

(alteração orçamentária, reserva, empenho, liquidação, ordem 

bancária 	e 	pagamento) 
	

seja 	realizada 	de 	forma 

individualizada por Unidade Gestora e com a Unidade 

Consolidadora ser realizada somente consulta; 

B.4.5.Permitir que no cadastro de dotações possam ser 

inseridos mais de um vinculo para cada dotação; 

B.4.6.Possuir cadastro de modelos padronizados de impressão 

de minutas de decretos e projetos de lei, sendo que ao 

emiti-la deverá ser possível a seleção do modelo 

B.4.7.Permitir gerar Minuta de Decreto de alteração 

orçamentária a ser enviada ao Legislativo. Após a aprovação 

do mesmo, possibilitar a inclusão automática destas 

alterações na rotina de alteração orçamentária; 

B.4.8.Possuir no cadastro de alterações orçamentárias 

informações do tipo de autorização (lei, decreto, portaria e 

ato), do tipo de alteração (suplementação e anulação) e 

valor por recurso empregado; 

B.4.9.No cadastro de alteração orçamentária, quando se 

referir a abertura de Créditos Adicionais, não permitir a 

finalização deste procedimento sem a informação da 

legislação que autorizou; 

8.4.10. 	Possuir controle para possibilitar nos casos de 

alteração orçamentária por redução orçamentária que seja 

informada as dotações que receberão os recursos; 

3.4.11. 	Permitir o controle 

legal para criação de crédito 
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Remanejamento, Transposição ou Transferência de acordo com 

percentual definido pelo usuário, observando critérios 

definidos na LOA ou na LDO; 

	

3.4.12. 	Permitir que o usuário defina os conceitos de 

Remanejamento, Transposição e Transferência e que a partir 

desses conceitos, o sistema identifique automaticamente 

essas operações ao cadastrar alterações orçamentárias 

	

3.4.13. 	Permitir que o usuário configure o comportamento 

do sistema ao ultrapassar os limites definidos no item 

3.4.12, se a operação deve ser bloqueada ou se deverá apenas 

emitir um alerta. 

	

8.4.14. 	Permitir a atualização do PPA e LDO a partir das 

alterações orçamentárias lançadas na LOA; 

8.4.15. Possuir rotina de cadastro de históricos 

padronizados para serem utilizados em reservas e empenhos; 

8.4.16. Permitir o gerenciamento de numeração de 

documentos de forma individualizada por Unidade Gestora e 

exercício para as rotinas de: reserva, anulação de reserva, 

empenho, anulação de empenho, liquidação, anulação de 

liquidação e ordem bancária, sendo que a numeração de 

empenho 	e 	liquidação 	extraorçamentários 	deve 	ser 

independente das movimentações orçamentárias; 

8.4.17. Possibilitar a realização de complemento ou 

anulação de reserva de dotação orçamentária; 

8.4.18. 	Integração entre as rotinas de reserva e empenho 

permitindo a transferência automática de dados relativos a 

reserva para o empenho. Permitir através de configuração, 

que o histórico lançado na reserva seja transferida 

automaticamente para o registro de empenho; 

3.4.19. 	Permitir 	informar 	os 	dados 	do 	processo 

licitatório (modalidade, número do processo, e cicio, 
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causa da dispensa ou inexigibilidade) na inclusão do 

empenho; 

B.4.20. Permitir o controle da execução orçamentária 

através de estrutura de eventos\centros de custos 

estruturados de forma hierárquica; 

3.4.21. 	Permitir o controle da execução orçamentária por 

fontes de recursos gerenciais; 

3.4.22. 	Utilização 	do 	empenho 	para 	controle 	do 

comprometimento de créditos orçamentários, permitindo sua 

anulação total ou parcial; 

3.4.23. 	Possuir rotina que permita ao usuário na inclusão 

do empenho determinar se a despesa orçamentária executada 

será ou não considerada na geração do arquivo da DIRF, 

podendo esta informação ser alterada nas rotinas de 

pagamento ou ordem bancária conforme necessário; 

3.4.24. 	Permitir a movimentação e controle de empenhos de 

restos a pagar em exercícios futuros ao seu exercício de 

origem em base única e respeitando sua numeração e 

classificação da despesa originais; 

3.4.25. 	Permitir a realização de liquidação total ou 

parcial dos empenhos e da mesma forma a anulação total ou 

parcial das liquidações; 

3.4.26. 	Permitir através de configuração, que o histórico 

lançado no empenho seja transferida automaticamente para o 

registro de liquidação; 

3.4.27. 	Possuir rotina para cadastramento de descontos 

individualizado por Unidade Gestora, onde os mesmos serão 

vinculados a rubricas de receita, sendo também possível 

definir a rotina em que serão 	rados de forma automátic 
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(empenho, liquidação ou pagamento) e se houver apropriação, 

a rotina em que isto ocorrerá (liquidação ou pagamento); 

3.4.28. 	Possuir rotina para o cadastramento de serviços 

que serão associados a descontos, individualizado por 

Unidade Gestora, permitindo definição do percentual de 

desconto a ser calculado e a associação de mais de um 

desconto por serviço; 

13.4.29. 	Possuir rotina que permita ao usuário selecionar 

qual tipo de dotação utilizada no pagamento (orçamentária, 

extraorçamentária, restos a pagar de outros exercícios ou 

todas) e qual o tipo de desconto (orçamentário, 

extraorçamentário ou ambos) serão lançados de forma 

automática no movimento de receita; 

3.4.30. 	Possuir rotina para correta apuração de INSS a 

ser retido de pessoas físicas de acordo com cadastro de 

retenções em outras fontes para o fornecedor; 

3.4.31. 	Permitir a emissão de guias padronizadas de INSS, 

IRRF e ISS a partir das retenções realizadas nas rotinas de 

liquidação, ordem bancária e pagamento. As guias de IRRF e 

ISS poderão ser geradas com código de barras 	(FEBRABAN) ou 

certificadas contabilmente; 

8.4.32. 	Permitir 	a 	integração 	com 	Sistema 	de 

Administração de Pessoal / Recursos Humanos para a geração 

automática de reservas, empenhos, liquidações e pagamentos; 

8.4.33. 	Permitir que a geração da movimentação do item 

3.4.33 seja feita por fonte de recurso; 

3.4.34. 	Possuir relatório para conferência prévia dos 

lançamentos a serem gerados na integração citada no item 

4.33, permitindo ao usuário a identificação de 

Q/)
onsistências de classificação da despesa antes da 

"kt 
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realização de reservas, empenhos, liquidações e pagamentos 

oriundos da mesma; 

B.4.35. 	Permitir 	a 	integração 	com 	Sistema 	de 

Administração de Materiais e Compras para a geração 

automática de reservas, empenhos e liquidações; 

3.4.36. Possuir rotina de cadastramento de ordens 

bancárias onde podem ser relacionadas uma ou mais 

liquidações; 

3.4.37. Possuir rotina de cadastramento de ordens 

bancárias onde as liquidações são inseridas automaticamente 

a partir de filtros diversos definidos pelo usuário; 

B.4.38. 	Permitir a anulação total ou parcial de ordens 

bancárias; 

	

3.4.39. 	Efetuar a partir de ordem bancária a geração de 

arquivos em formato determinado pelo banco (OBN601 ou 

CNAB240) contendo registros para pagamentos em meio 

eletrônico e com número de remessa dos mesmos gerados de 

forma independente por Unidade Gestora; 

	

3.4.40. 	Permitir a realização de pagamento de empenhos e 

liquidações através de ordem bancária ou pagamento direto, 

realizando o controle de saldos dos empenhos e liquidações 

já vinculados a alguma(s) destas formas de pagamento; 

B.4.41. 	Efetuar controle para não permitir o pagamento de 

liquidação com data de vencimento superior à data de 

pagamento; 

3.4.42. 	Possuir rotina para gerenciamento de quebra de 

ordem cronológica de pagamentos, com validação e 
justificativa de registros que incorreram na quebra através 

Øe dupla custódia e log de ocorrências 

1

. 
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6.4.43. 	Permitir indicar quais naturezas da despesa devem 

controlar a ordem cronológica de pagamentos. 

	

6.4.44. 	Permitir excluir uma liquidação que inicialmente 

deveria entrar no controle de ordem cronológica, com 

registro de autorização de usuário com privilégio superior e 

justificativa. 

	

6.4.45. 	Permitir suspender o pagamento de uma liquidação 

que está no controle de ordem cronológica, caso haja 

pendência por parte do fornecedor. Não prejudicando o 

pagamento das demais liquidações que fazem parte do controle 

de Ordem Cronológica de Pagamento. 

	

8.4.46. 	Permitir a informação de histórico complementar 

para identificação nos movimentos de anulação de todas as 

rotinas da execução orçamentária; 

	

6.4.47. 	Permitir ao usuário a configuração da anulação 

automática de movimentos anteriores ao movimento de 

pagamento quando da anulação de pagamento podendo optar para 

todos os empenhos ou somente empenhos de adiantamento e 

podendo anular até o documento de pagamento; liquidação, 

empenho ou reserva; 

6.4.48. 	Permitir controle para bloquear a alteração do 

processo administrativo nas rotinas de liquidação, ordem 

bancária ou pagamento; 

8.4.49. 	Permitir o envio de e-mail contendo a nota de 

empenho e nota de liquidação ao fornecedor relacionado às 

mesmas; 

B.4.50. 	Permitir a inserção automática (caneta óptica) ou 

manual do código de barras quando de liquidação de convênios 

tais como água, luz e telefone para posterior geração de 

informação em ordens bancárias nos padrões OBN601 e CNA6240; 

8 



inseridos mais de um vínculo para cada rubrica; 

8.4.58. Possuir rotina para 

previsão atualizada da receita do 

cada rubrica e vínculo deverá 

percentual correspondente de cada 

previsto no ano; 

geração e controle da 

exercício, sendo que para 

ser possível definir o 

em relação ao tota 

cír) 
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8.4.51. 	Permitir o gerenciamento de acesso do usuário às 

rubricas de receita de forma geral, por rubrica ou por 

vinculo; 

B.4.52. 	Permitir que a realização das movimentações de 

receita (arrecadação, previsão atualizada) seja realizada de 

forma individualizada por Unidade Gestora e com a Unidade 

Consolidadora ser realizada somente consulta; 

3.4.53. 	Permitir 	a 	integração 	com 	Sistema 	de 

Administração Tributária para a geração automática de 

arrecadações de tributos; 

3.4.54. 	Possuir relatório para conferência prévia dos 

registros a serem gerados a partir da integração citada no 

item 3.4.54, permitindo ao usuário a identificação de 

inconsistências de classificação da receita antes da 

realização da mesma; 

B.4.55. Permitir controle de receitas vinculadas ao 

Sistema de Administração Tributária, não permitindo a 

inclusão e alteração destas receitas através de lançamentos 

diretos no Sistemas de Contabilidade, sendo possível a 

movimentação destas receitas somente através da rotina de 

integração; 

	

3.4.56. 	Permitir a exclusão de lançamentos de receitas 

oriundas da integração com o Sistema de Administração 

Tributária apenas quando selecionado o lote completo; 

	

3.4.57. 	Permitir que no cadastro de rubricas possam ser 
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8.4.59. Emissão de Previsão Atualizada da Receita 

contendo os campos data do movimento das previsões, código 

da receita e sua descrição, vínculo da receita (fonte de 

recurso), valor arrecadado e valor individualizado das 

previsões com o histórico, totalizando todos os valores das 

previsões, arrecadado até a data base e calculando a 

diferença entre o valor das previsões e o valor arrecadado; 

8.4.60. Emissão de Movimento Diário da Receita 

Analítico contendo os campos data de registro do lançamento, 

histórico registrando quando do lançamento, valor do 

lançamento, número da ficha da receita, sua natureza, 

descrição e vínculo (fonte de recurso). Deverá ser 

totalizado por conta bancária, quando existir. Caso não 

tenha sido registrado pela rede bancária, ou seja, 

transferência entre receitas, os dados deverão ser impressos 

no início do relatório. O relatório poderá ser selecionado 

por período (data), conta bancária, vinculo (fonte de 

recurso); 

8.4.61. 	Emissão de Balancete da Receita contendo os 

campos código da natureza da receita e sua descrição, valor 

da previsão orçamentária, valor do arrecadado até o mês 

anterior, valor arrecadado no mês, valor arrecadado até o 

mês referência e o valor da diferença da previsão para o 

arrecadado até o mês. Deverá totalizar por grupo de contas 

da receita e o total orçamentário. Deverá emitir para as 

receitas extras orçamentárias o código da conta contábil e 

sua descrição, devendo ter os campos valor do arrecadado até 

o mês anterior, valor arrecadado no mês, valor arrecadado 

até o mês referência. Deverá conter um totalizador por grupo 

de contas contábil e um total das receitas extras 

orçamentárias. Deverá trazer os valores analíticos (saldo) 

das contas bancárias do exercício anterior e um total geral; 

B.4.62. 	Emissão de Demonstrativo da Receita Arrecadada 

onde permita selecionar o período e nível hierárquico da 

C.‘')  

receita, contendo os campos descrição da receita, ca po com 

:2100 



natureza da 

programática, 

Emissão de Movimento Alteração Orçamentária 

os campos período da seleção (data inicial e 

ordenado por Secretaria (Unidade orçamentária), 

despesa e descrição, código da funcional 

tipo de crédito, vínc 	(fonte de recurso) e 

B.4.67. 

contendo 

final), 

descrição, data do lançamento, ti 	autorização, ata da 

u‘r 1 

Prefeitura Municipal-  de São Caetano do SuC 
Estado de São Paulo 

Processo n' 300.170/2019 
	

Contrato n° 276/2019 

a receita prevista, receita arrecadada no período, receita 

arrecadada até o período. As colunas dos valores deverão ter 

um total geral; 

3.4.63. Emissão de Movimento da Receita - Extrato 

contendo os campos código da natureza da receita, descrição 

e vínculo (fonte de recurso) e descrição; data do registro 

do lançamento, histórico, valor do lançamento, acumulado no 

mês e acumulado até o mês; deverá trazer o campo do valor 

acumulado anterior ao período selecionado. Deverá ter os 

campos da previsão, arrecadado até o mês selecionado e um 

saldo que deverá ter o resultado da previsão menos o 

arrecadado; 

	

3.4.64. 	Permitir 	controle 	de 	movimentações 

extraorçamentárias permitindo somente o pagamento de 

despesas cujos valores foram previamente arrecadados 

(retidos) ou a arrecadação de receitas cujos valores foram 

previamente pagos (recolhidos); 

	

3.4.65. 	Possuir rotina para gerenciamento de concessão de 

adiantamento a funcionários e prestação de contas do mesmo 

via web; 

3.4.66. 	Emissão de Saldo de Dotação com a seleção por 

período (data de início e fim), e deverá ter os seguintes 

campos: ordenar por secretaria (unidade orçamentária), 

classificação funcional programática e descrição, código da 

natureza da despesa, descrição e 

detalhando os valores da dotação 

saldo atual; 

vínculo (fonte de recurso), 

inicial, a movimentação e o 
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autorização, tipo de movimentação, número e data do decreto 

e valor da alteração, fonte de recurso utilizado e o valor 

por recurso; 

	

8.4.68. 	Emissão de Movimento Alteração Orçamentária por 

Ato Legal contendo os campos: ordenado por tipo de ato, 

campos número da autorização, data da autorização, Unidade 

Orçamentária, códigos da natureza da despesa e funcional 

programática, tipo de crédito, vínculo (fonte de recurso) e 

valor. Deverá ter total de suplementações e anulações por 

tipo de ato e total geral de suplementações e anulações; 

	

3.4.69. 	Emissão de Movimento de Reserva que deverá ser 

por Secretaria (Unidade Orçamentária) e período selecionado, 

contendo os seguintes campos: código da natureza da despesa 

e descrição, código da funcional programática, vínculo 

(fonte de recurso), data da reserva, n° da requisição e n° 

da reserva, razão social quando existir, n°  do processo, 

código do evento e descrição, histórico, valor unitário e 

valor total; 

B.4.70. 	Emissão de Movimento de Reserva - Cálculo de 

Saldo. A seleção deverá permitir por período ou anual, 

indicando a data pelo usuário, deverá ser ordenado por 

Secretaria (Unidade Orçamentária) com os campos para cada 

registro: código da natureza da despesa até o nível de 

subelemento e sua descrição, código da funcional 

programática e a descrição da ação, código do vinculo (fonte 

de recurso) e sua descrição, data da reserva, n°  da reserva, 

fornecedor, se houver, n° do processo e valor. No final de 

cada registro, o sistema deverá totalizar por vínculo (fonte 

de recurso) com os campos Dotação inicial, suplementação / 

remanejamento, anulação / remanejamento, despesa autorizada, 

valor reservado e o saldo; 

B.4.71. 	Emissão de Relação de Reservas a Empenhar. Deverá 

ordenar por Secretaria (unidade orçamentária), com 

totalizadores por dotação, e por órgão/Secretarias 	nidade 

-------- 
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orçamentária) e total geral. Os registros devem conter os 

seguintes campos: n' da reserva, fornecedor, se houver, data 

do registro, n° do processo e valor, vínculo (fonte de 

recurso) e sua descrição, código do evento e sua descrição; 

B.4.72. 	Emissão de Relação de Reservas e seus Movimentos. 

Deverá ter os seguintes campos: n' da reserva, data da 

reserva, n°  do processo, valor da reserva e histórico. 

Deverá conter a movimentação da reserva (complemento, 

anulação de reservas, empenhos e anulação de empenhos), com 

os campos data do registro, n° do documento e n° das 

anulações quando for o caso, n° do processo, valor e saldo 

da reserva. O relatório deverá conter campo com 50 

caracteres para digitação pelo usuário e o mesmo deverá ser 

impresso no início de cada folha no canto superior a 

direita; 

B.4.73. 	Emissão de Movimento de Empenho, por secretaria 

(Unidade orçamentária) com os campos: exercício do empenho, 

código da natureza da despesa e descrição, código da 

classificação funcional programática, código do vínculo 

(fonte de recurso), data do empenho, requisição, se houver, 

n° do empenho, n° da reserva, nome do fornecedor, n° do 

processo, fonte de recurso (centro de custos), tipo de 

licitação, n° da licitação quando houver, tipo do empenho, 

código do evento do empenho e sua descrição, histórico e 

valor. Deverá ter um totalizador por empenho, com os campos: 

saldo anterior, valor do empenho e saldo atual do empenho; 

B.4.74. 	Emissão da relação de Empenho e seus Movimentos. 

Deverá ser selecionado pelo n° do empenho e deve conter os 

seguintes campos: n° do empenho, tipo do empenho, data do 

empenho, fornecedor, valor, n° da reserva, n° do processo, 

histórico do empenho. Deverá 

houver, (anulação do empenho, 

conter a movimentação, quando 

liquidação / anulação, seleção 

por ordem bancária / anulação e pagamento / cancelamento) 

com suas datas, n° do processo, 

movimento e saldo do empenho. Dev 

histórico, valor do 

er o re o da 

et"'  
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rotinas efetuadas no empenho como: Totais acumulados de: 

empenho, liquidação, pagamento, •ordem bancária, os totais de 

anulação quando houver, e os saldos das mesmas rotinas 

referentes ao empenho especifico; 

B.4.75. 	Emissão de Movimento de Liquidação. Deverão ser 

ordenados por Secretaria (Unidade orçamentária) e dotação, 

contendo os seguintes campos: Código e descrição da 

Secretaria (Unidade orçamentária), código da natureza da 

despesa e sua descrição, código da funcional programática, 

código do vinculo (fonte de recurso) e sua descrição, n°  da 

liquidação e data, n° do empenho e fornecedor, n° do 

processo, valor do empenho, histórico da liquidação, saldo 

anterior liquidado, valor liquidado, saldo a liquidar, valor 

dos descontos, se houver e total liquido da liquidação. Para 

cada registro deverá conter o tipo de documento (Nota 

fiscal, fatura, etc.) e seu número e data da emissão do 

documento. Deverá ainda ter o total por vínculo e o total 

por dotação. No final do relatório, deverá ter o resumo 

(total geral) das colunas: saldo anterior liquidado, valor 

liquidado, saldo a liquidar, valor dos descontos, se houver 

e total liquido da liquidação. O relatório deverá conter 

campo com 50 caracteres para digitação pelo usuário e o 

mesmo deverá ser impresso no início de cada folha no canto 

superior a direita; 

B.4.76. 	Emissão de relatório de Ordem Bancária sintética, 

para envio ao banco. Deverá ser numerada sequencialmente a 

partir dos registros incluídos quando da rotina de inclusão 

de ordem bancária para cada conta bancária separadamente, 

com a mesma numeração da ordem bancária. No inicio do 

relatório deverá ter a seguinte descrição "Autorizamos 

efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, a 

débito da conta corrente número: 	" Deverá conter os 

seguintes campos: nome do fornecedor e CPF/CNPJ, dados da 

conta bancária do fornecedor como: código do banco, código 

Nd 	104(:) 

da agência e conta bancária, valor liquido a ser creditado 

para cada fornecedor. Deverá ter total a ser deb.  ado na 

(::t  — 
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conta bancária em Real e o valor por extenso. Deverá sair 

impresso no final do relatório até seis assinaturas; 

3.4.77. 	Emissão de relatório de Ordem Bancária analítica. 

Deverá ser numerada sequencialmente a partir dos registros 

incluídos quando da rotina de inclusão de ordem bancária 

para cada conta bancária separadamente. No início do 

relatório deverá ter a seguinte descrição "Autorizamos 

efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, a 

débito da conta corrente número: 	" Deverá conter os 

seguintes campos: nome do fornecedor e CPF/CNPJ, exercício 

do empenho e número do empenho, código da dotação, 

histórico, número da liquidação, dados da conta bancária do 

fornecedor como: código do banco, código da agência e conta 

bancária, código de depósito identificado, se houver, valor 

bruto do pagamento, descontos, se houver, e o valor liquido 

a ser creditado. No caso de descontos, deverá discriminar o 

nome do desconto tipo de documento (NF, fatura, etc., 

digitados na liquidação) e o valor do desconto. Deverá ter 

um total por fornecedor, total bruto, total dos descontos e 

total líquido. No final do relatório deverá ter totais 

gerais do valor bruto, descontos e líquido. Deverá ter a 

quantidade de liquidações selecionadas e o total a ser 

debitado na conta bancária em Real e o valor por extenso 

Deverá sair impresso no final do relatório até seis 

assinaturas; 

3.4.78. 	Relatório contendo um Resumo de Pagamentos Via 

Ordem Bancária, ordenados por dia e n° da ordem bancária, 

contendo os seguintes campos: dados cadastrais do 

fornecedor, inclusive com os dados bancários, Tipos de 

documentos pagos e número, Valor bruto pago e a 

discriminação dos descontos analiticamente, totalização dos 

descontos e o total liquido, número do processo de 

pagamento, n° da ordem bancária, data da emissão da ordem 

bancária, conta em que foi debitada; 

El> QI 
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B.4.79. 	Emissão de relatório de Ordem Bancária contendo 

os valores enviados e recebidos via ordem bancária em meio 

magnético aos bancos de acordo com seus respectivos 

leiautes, que deverão ser lidos a partir dos arquivos 

gerados em meio magnético e os enviados pelos bancos como 

retorno; 

B.4.80. Emissão de relatório de Ordem Bancária por 

Fornecedor e Tipo de Serviço. Deverá ter os seguintes 

campos: nome do fornecedor e CPF/CNPJ, tipo de serviços 

relativo ao desconto (descrição), valor bruto, valor retido, 

valor líquido, número do processo de pagamento e data da 

ordem bancária. Deverá ter os totais dos valores bruto, 

retido e líquido; 

3.4.81. 	Emissão de relatório de Movimento de Pagamento. 

Deverá ser ordenado por exercício da dotação e código da 

dotação. Deverá ter os seguintes campos: código da natureza 

da despesa e sua descrição, código da funcional 

programática, vínculo (fonte de recurso) e sua descrição, 

data do pagamento, número do empenho e número da liquidação, 

nome do fornecedor, número do processo de pagamento, código 

e descrição da conta bancária de pagamento, tipo de 

pagamento (ordem bancária e pagamento normal) e seu número, 

valor do pagamento bruto, desconto e valor liquido, tipo de 

documento e seu número, histórico do empenho e o valor do 

empenho. No final do relatório deverá ser apresentado os 

totais gerais dos campos valor bruto, valor desconto e valor 

liquido, total geral orçamentário e extraorçamentário; 

B.4.82. Permitir a emissão / reemissâo da nota de 

Reserva, de Complemento de Reserva e de Anulação de Reserva 

contendo 	número 	do 	documento, 	data 	da 	operação, 

classificação funcional, natureza de despesa, vinculo (fonte 

de recurso), número da dotação, código e nome do credor (se 

houver), valor da operação; 
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3.4.83. 	Permitir a emissão / reemissão da nota de Empenho 

e de Anulação de Empenho contendo número do documento, data 

da operação, classificação funcional, natureza de despesa, 

vinculo (fonte de recurso), número da dotação, código e nome 

do credor, valor do empenho ou anulação; 

3.4.84. Permitir a emissão / reemissão da nota de 

Liquidação e de Anulação de Liquidação contendo número do 

documento, data da operação, classificação funcional, 

natureza de despesa, vinculo (fonte de recurso), número da 

dotação, código e nome do credor, valor da liquidação ou 

anulação; 

3.4.85. 	Emissão 	de 	relatório 	de 

Fornecedor. Deverá ser ordenador por f 

seus pagamentos com os seguintes campos: 

exercício do empenho, n° do empenho, 

código da unidade 

despesa, código da 

Deverá ter total por 

total geral; 

Pagamentos por 

ornecedor, contendo 

nome do fornecedor, 

n° da liquidação, 

da natureza da 

programática. 

por fornecedor e 

orçamentária, código 

classificação funcional 

exercício do empenho, 

3.4.86. Emissão de relatório de Empenhos Pagos 

Período. Deverá permitir selecionar a data, mostrar 

período selecionado, imprimir os registros separados por 

com total, e deverá ter os seguintes campos: nome 

fornecedor, código da dotação, n° do empenho, data da 

emissão do empenho, valor pago, n° da liquidação, n°  do 

documento/histórico 

total geral; 

e no final do relatório deverá ter um 

     

3.4.87. 	Emissão de 

Dotação ordenados por 

dotação. 

relatório de Empenhos a Pagar por 

secretaria (Unidade Orçamentária) e 

Deverá ter os seguintes campos: Unidade 

orçamentária, exercício do empenho, descrição da dotação, 

nome do fornecedor, n° do empenho, data do empenho, n° do 
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final do relatório deverá totalizar geral por Secretaria 

(Unidade orçamentária) e total geral; 

6.4.88. 	Emissão de relatório Empenhos a Pagar Processados 

e Não Processados. Deverá ser impresso por exercício, por 

secretaria (Unidade orçamentária) com os seguintes campos: 

exercício do empenho, código da função e sua descrição, 

código da sub-função e sua descrição, nome do fornecedor, n° 

do empenho, código do vínculo (fonte de recurso) e sua 

descrição, data do empenho, n° do processo, valor do 

empenho, valor processado (total), valor não processado, 

valor pago no empenho, e o valor a pagar. Deverá ter um 

totalizador por cada dotação e total da secretaria (Unidade 

orçamentária). No final do relatório deverá ter um total 

geral por exercício e um total geral de todos os exercícios; 

B.4.89. 	Emissão de Balancete da Despesa. No nível de 

elemento da natureza da despesa. Deverá ser emitido por mês, 

por secretaria (Unidade orçamentária) com os seguintes 

campos e totalizadores: código da natureza da despesa e 

descrição do elemento, código da classificação funcional e a 

descrição da ação, valor inicial da dotação, valor 

suplementado no ano, valor anulado do ano, valor da dotação 

autorizada, valor empenhado no mês, valor empenhado no ano, 

valor liquidado no mês, valor liquidado no ano, valor pago 

no mês, valor pago no ano, valor a pagar da dotação e o 

campo saldo atual da dotação. Totalizar os campos acima no 

final de cada Unidade orçamentária e órgão. Emitir para as 

despesas extras orçamentárias o código da conta contábil e 

sua descrição, o valor pago no mês e no ano. Emitir o saldo 

das contas bancárias que passa para o mês seguinte, com o 

nome da conta bancária (descrição) e o saldo no final do mês 

solicitado. Deve totalizar por grupo de contas bancárias, 

valor total das contas bancárias e um total geral do 

Balancete da despesa; 
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3.4.90. 	Emissão de relatório de Despesa por Função e 

Grupo de Despesa. Deverá selecionar por mês e deverá conter 

os seguintes campos: código da função e sua descrição, 

código da natureza da despesa no nível de grupo de despesa e 

sua descrição, valor empenhado no mês e empenhado no ano, 

valor liquidado no mês e no ano, valor pago no mês e no ano. 

Deverá totalizar por função de governo e no final do 

relatório um total geral dos campos citados acima; 

	

3.4.91. 	Emissão de Demonstrativo da Despesa Realizada, 

permitindo a seleção por período (data inicial e data final) 

se empenhada, liquidada, paga e reservada, nível da natureza 

da despesa, se modalidade, elemento e subelemento 

apresentando seus graus superiores. Deverá ter os seguintes 

campos: Descrição do código da natureza da despesa, valor 

orçado, valor da dotação autorizada, valor da realização do 

período selecionado, valor da realização até o período 

selecionado. Deverá no final do relatório ter um totalizador 

dos campos citados acima; 

	

3.4.92. 	Emissão de Posição da Situação Atual da Despesa 

demonstrando a posição atual da Despesa, com a seleção por 

período (data inicial e data final), ordenado por secretari 

(Unidade orçamentária) com os seguintes campos: 

secretaria (Unidade orçamentária) e descrição, 

código 

código da 

da 

classificação funcional programática e descrição, código da 

natureza da despesa e sua descrição, código do vínculo 

(fonte de recurso) e sua descrição, valor da dotaç 

inicial, valor suplementado, valor anulado, valor remane 

por acréscimo e valor remanejado por redução, valor 

autorizado da dotação, valor reservado na dotação e a 

reservar, valor empenhado e a empenhar, valor liquidado e a 

liquidar, valor pago e a pagar e o saldo da dotação. Deverá 

ter um total por Secretaria (Unidade orçamentária) e 

total geral dos campos citados acima; 

3.4.93. 	Emissão de relação de Empen s por Unidade 

Orçamentária e Evento. Deverá orde 	por Se taria 

Tj 

um 



8.4.97. 	Emissão de relação de Valores a Serem Repassados 

para a Saúde para Educação em determinado período; 
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(Unidade orçamentária) e por código do evento e sua 

descrição, com os campos: código da classificação funcional 

programática, código da natureza da despesa, n° do empenho e 

nome do fornecedor, data do empenho, histórico e valor. 

Deverá ter um total por evento e secretaria e um total 

geral; 

B.4.94. 	Emissão de relação de Pagamentos por Unidade 

Orçamentária e Evento. Deverá ordenar por Secretaria 

(Unidade orçamentária) e por código do evento e sua 

descrição, com os campos: código da classificação funcional 

programática, código da natureza da despesa, n° do empenho e 

nome do fornecedor, data do pagamento, histórico e valor. 

Deverá ter um total por evento e secretaria e um total 

geral; 

B.4.95. 	Emissão de Quadro de Detalhamento da Despesa 

(QDD) da execução orçamentária, permitindo a seleção por 

mês, analítico ou sintético, com ou sem vínculo (fonte de 

recurso). Caso analítico, poderá selecionar a emissão dos 

vínculos ou não. No caso de sintético não permitirá a 

emissão dos vínculos (fontes de recursos). Quando analítico 

deverá ter os seguintes campos: código da Secretaria 

(Unidade orçamentária) e sua descrição, código da 

classificação funcional programática e a descrição da ação, 

código da natureza da despesa e sua descrição, código do 

vínculo (fonte de recurso) e sua descrição, valor da dotação 

inicial, dotação autorizada, empenhado no mês, empenhado no 

ano, liquidado no mês, liquidado no ano, pago no mês, pago 

no ano. Caso tenha mais de um vínculo, deverá totalizar a 

dotação com os vínculos; 

B.4.96. 	Emissão de relação de Valores a Serem Repassados 

para Educação em determinado período; 



3.4.102. Permitir que a realização das movimentações 

financeiras seja realizada de fopacindividualizada po 
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3.4.98. 	Emissão de Demonstrativo da Execução da Despesa 

com seleção mensal, discriminando as categorias econômicas, 

grupos de despesas, modalidades de aplicação e elemento da 

despesa, com os seguintes campos: despesa orçada, despesa 

autorizada, empenhado no mês, empenhado no ano, liquidado no 

mês, liquidado no ano, pago no mês e pago no ano, saldo a 

empenhar e saldo a pagar. Deverá ter um total geral no final 

do relatório dos campos citados acima; 

3.4.99. 	Emissão de relatório de Despesa por Ação, com a 

seleção por mês e por nível da natureza da despesa, 

ordenando pelo código da ação e detalhando por natureza da 

despesa no nível selecionado com os campos: natureza da 

despesa e descrição, valor orçado, valor da alteração da 

dotação, valor da dotação atualizada, valor do empenhado no 

mês, valor do empenhado no ano, valor do liquidado no mês e 

valor no liquidado no ano, valor pago no mês e valor pago no 

ano, saldo a empenhar, saldo a liquidar e saldo a pagar. 

Deverá ter um totalizador dos campos acima por ação e um 

total geral dos mesmos campos; 

B.4.100. 	Emissão de Resumo da Despesa por Nível de Unidade 

Orçamentária, com a seleção por vínculo (fonte de recurso), 

nível de órgão e mês. Deverá ter os seguintes campos: cédi 

do órgão e descrição, dotação atualizada, valor reservado no 

mês e no ano, valor empenhado no mês e no ano, valor 

liquidado no mês e no ano, valor pago no mês e no ano e o 

valor a pagar até o período selecionado (acumulado). No 

final do relatório deverá ter um totalizador dos campos 

acima; 

3.4.101. 	Permitir o gerenciamento de acesso do usuário aos 

movimentos de contas bancárias de forma geral, por tipo de 

conta, por conta bancária ou por vínculo; 
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Unidade Gestora e com a Unidade Consolidadora ser realizada 

somente consulta; 

	

8.4.103. 	Permitir que as movimentações de contas bancárias 

possam ser controladas por vínculos; 

	

3.4.104. 	Permitir controlar quais vínculos de receita e/ou 

despesa poderão ser movimentados em determinada conta 

bancária; 

8.4.105. Possuir rotina de integração dos movimentos de 

receita e de despesa com o movimento financeiro; 

	

8.4.106. 	Possuir rotina para gerenciamento da conciliação 

bancária seja no momento da inclusão do lançamento no 

movimento financeiro, seja através da rotina de integração 

entre o movimento financeiro e os movimentos de receita e 

despesa, ou seja, em rotina específica de controle de 

conciliação bancária; 

8.4.107. Possuir rotina que permita o gerenciamento da 

conciliação bancária por lote, permitindo fazer, alterar ou 

desfazer a conciliação bancária de vários lançamentos 

financeiros simultaneamente; 

8.4.108. Possuir rotina de gerenciamento da numeração 

independente por Unidade Gestora, na emissão do Livro da 

Tesouraria e Boletim Financeiro; 

8.4.109. Emissão de Movimento Financeiro contendo os 

campos código contábil da conta corrente, descrição da 

conta, período selecionado por data inicial e final, código 

da agência e conta bancária, vinculo (fonte de recurso) da 

conta bancária, data do lançamento, histórico, saldo até o 

dia anterior, valor do lançamento, saldo atual, status de 

conciliação bancária; 	

C v2- ,Q3) 



emitir a movimentação das despesas pagas orçamentárias e 

extraorçamentária e seus cancelamentos, que tenha os campos 

'fornecedor, número do empenho, número 	ordem bancária e o 

valor. No final do relatório 
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8.4.110. 	Emissão de Boletim Financeiro contendo os campos 

descrição da conta bancária, data solicitada para emissão, 

vínculo (fonte de recurso) vinculado à conta bancária, saldo 

anterior ao dia selecionado, movimentação sintética (valores 

acumulados) das entradas e das saídas, e o saldo atual; 

total por grupo de contas de todas as colunas e total geral; 

8.4.111. 	Emissão de Boletim da Tesouraria que deverá ser 

emitido por dia e ter numeração específica por livro. Deverá 

trazer a data solicitada para emissão, saldo em banco que 

encerrou o exercício anterior e o saldo em banco na data, 

total 	de 	receitas 	e 	despesas 	orçamentárias 	e 

extraorçamentárias arrecadadas, bem como os seus respectivos 

cancelamentos efetuados na data. Se houver diferença entre o 

total de movimentações financeiros no dia e o total de 

movimentações de receita e despesa, a mesma deve ser 

apresentada. Deverá apresentar relação de contas bancárias 

separadas por tipo de conta (Movimento, Aplicação e 

Vinculada) trazendo descrição da conta bancária, vinculo 

(fonte de recurso) vinculado à conta bancária, saldo 

anterior ao dia selecionado, movimentação sintética (valores 

acumulados) das entradas e das saídas, e o saldo atual; 

total por grupo de contas de todas as colunas e total geral; 

B.4.112. Emissão de Livro da Tesouraria que deverá ser 

emitido por dia e ter numeração especifica por livro. Deverá 

imprimir analiticamente os registros, iniciando pelo saldo 

de caixa até o dia anterior, se houver, discriminar as 

receitas orçamentárias e extras orçamentárias arrecadadas 

com os campos da descrição, histórico, valor e totalizar po 

tipo de receita (orçamentária e extraorçamentária). Devé 

ter a movimentação das entradas e retidas bancárias, 

separadamente, com a descrição das contas bancárias, 

histórico e valor, separando por grupo de contas. Deverá 
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demonstrando os saldos das contas bancárias e caixa do 

exercício anterior e os valores arrecadados no dia da 

seleção do relatório e o acumulado até o dia anterior 

trazendo um totalizador. Nas despesas, as referentes as 

despesas pagas até o dia anterior, as pagas no dia 

selecionado, os saldos das contas bancárias e caixa e um 

total geral da despesa. O fechamento do livro tem que ser 

diariamente. Caso não feche, o sistema deve acusar o valor 

da diferença no mesmo relatório; 

3.4.113. Emissão de Mapa de Conciliação Bancária com a 

seleção mensal, por conta individualizada, com os seguintes 

campos: Banco, agência e conta bancária, contábil e 

descrição, vínculo (fonte de recurso) da conta bancária, 

saldo bancário que deve conter o saldo constante no extrato 

bancário, itens pendentes de conciliação. Deverá conter a 

soma dos valores não conciliados e o saldo contábil; 

B.4.114. Possuir rotina para o cadastro de contratos e 

suas adequações (aditivos e cancelamentos), bem como sua 

vinculação junto às reservas e empenhos, permitindo o 

controle do período de vigência e saldo residual; 

13.4.115. Possuir rotina para o cadastro de convênios e 

suas adequações (aditivos e cancelamentos/quitações), bem 

como a verificação de existência de convênio e o controle do 

período de vigência nos movimentos de receita, reservas e 

empenhos através do código de aplicação; 

	

3.4.116. 	Realizar 	a 	emissão 	de 	relatórios 	para 

acompanhamento da movimentação orçamentária e financeira de 

convênios; 

	

3.4.117. 	Permitir o bloqueio da utilização das rotinas da 

execução orçamentária quando efetuado o encerramento da 

execução orçamentária no exercício ou quando necessário, 

permitindo somente a realização de consultas; 

114 
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3.4.118. Possuir rotina para cadastramento de divida 

fundada e as movimentações de empenhos vinculadas às mesmas; 

8.4.119. Efetuar a geração dos arquivos para Receita 

Federal como o MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais 

e DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte; 

3.4.120. 	Efetuar a geração do arquivo SEFIP referente às 

retenções de INSS realizadas para fornecedores autônomos a 

ser encaminhado à Previdência Social; 

13.4.121. Permitir a geração de arquivos para o sistema 

AUDESP TCE/SP dos Módulos Planejamento (Inicial e 

Atualizado), Conciliação Bancária Mensal e Precatórios. 

3.4.122. Ao realizar uma Liquidação que resulte em uma 

arrecadação extraorçamentária, o repasse (geração de empenho 

e liquidação 	extraorçamentária 	correspondentes) 	será 

realizado automaticamente, sem a necessidade de outros 

procedimentos além do pagamento do mesmo. 

B.5CONTABILIDADE: 

B.5.1.Possuir Plano de Contas conforme o modelo PCASP 

definido pela Secretaria do Tesouro Nacional e observando as 

particularidades adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado, 

contendo os grupos de contas: Ativo, Passivo, Variações 

Patrimoniais Diminutivas (VPD), Variações Patrimoniais 

Aumentativas 	(VPA), 	Controle Orçamentário e Demais 

Controles, permitindo manutenção no mesmo pelo usuário; 

8.5.2.Permitir que a realização dos lançamentos contábeis 

seja realizada de forma individualizada por Unidade Gestora 

e com a Unidade Consolidadora ser realizada somente 

consulta; 

B.5.3.Realizar a contabilização automática das variações 

financeiras e das mutações patr • iais dependentes 

independentes da execução orçamen 	1 V 
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B.5.4.Não permitir que os lançamentos contábeis sejam 

realizados em contas contábeis de nível sintético; 

B.5.5.Possuir rotina de verificação das inconsistências nos 

lançamentos contábeis para atendimento às normas contábeis 

vigentes; 

B.5.6.Possuir rotina de cadastro de históricos padronizados 

para serem utilizados nos lançamentos contábeis, permitindo 

também a complementação deste histórico pelo usuário; 

B.5.7.Permitir o gerenciamento individualizado por Unidade 

Gestora do encerramento contábil mensal e da numeração de 

páginas do Livro Diário, para não permitir que sejam 

realizadas movimentações dependentes ou independentes da 

execução orçamentária em meses que constam como encerrados; 

B.5.8.Possuir rotina que efetue a transferência dos saldos 

contábeis de balanço do exercício anterior para exercício 

seguinte, individualizado por Unidade Gestora; 

B.5.9.Permitir a geração de arquivos para o sistema AUDESP 

TCE/SP dos Módulos de Balancete Isolado e Balanço Anual; 

B.5.10. 	Emissão 	de 	Balancete 	Contábil 

Analítico/Sintético com codificação do plano de contas PCASP 

adotado pelo Tribunal de Contas do Estado, com os seguintes 

campos e na seguinte ordem: Código da conta contábil, 

descrição da conta contábil, saldo do exercício anterior se 

houver, valor acumulado do mês anterior, movimento a débito 

no mês, movimento a crédito no mês e saldo atual. Deverá ser 

emitido por mês selecionado, e no final do relatório deverá 

ter os totais das colunas acima; 

B.5.11. 	Emissão de Diário Legal contendo os seguintes 

campos: descrição da conta contábil, data do lançamento, 

código da conta contábil, histórico do lançament 	valor 

\e \/:;2118 
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lançado a débito e valor lançado a crédito. Deverá totalizar 

por grupo de contas do plano de contas por dia (débito e 

crédito) e o total geral (débito e crédito). Deverá permitir 

a seleção mês a mês ou anual; 

3.5.12. 	Emissão de Razão Analítico que deverá permitir a 

seleção por mês, anual, abertura e encerramento do 

exercício. Deverá ter os seguintes campos: código da conta 

contábil superior e sua descrição, código da conta contábil 

analítica e sua descrição, saldo anterior da conta, quando 

houver, data do lançamento, histórico, movimento de débito, 

movimento de crédito e saldo atual, indicando se saldo 

devedor ou credor. No final do relatório deverá totalizar os 

movimentos de débito, créditos e saldo por conta analítica; 

3.5.13. 	Geração e emissão das Demonstrações Contábeis 

(Anexos de Balanço) de acordo com a 7' Edição ou superior do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicado 

pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN; 

B.5.14. 	Resumo Geral da Receita - Anexo 02; 

3.5.15. 	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - 

Anexo 10; 

B.5.16. 	Demonstrativo Receita e Despesa Segundo Categoria 

II  

Econômica - Anexo 01; 	 SI 

6.5.17. 	Sumário Geral Receita para Fontes e Despesa para 	; 
Funções Governo; 

3.5.18. 	Natureza da Despesa - Anexo 02; 	cár 

6.5.19. Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos 

Recursos; 

	

\Pb\ 

Natureza da Despesaj - 	o 02 - Consolidação 

(  

3.5.20. 

Órgão; 
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8.5.21. 	Natureza da Despesa - Anexo 02 - Consolidação 

Geral; 

8.5.22. 	Programa de Trabalho - Anexo 06; 

B.5.23. 	Demonstrativo das Funções, Subfunções, Programas 

por Projetos e Atividades - Anexo 07; 

8.5.24. 	Demonstrativo 	das 	Despesas 	por 	Funções, 

Subfunções, Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 

08; 

B.5.25. 	Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - 

Anexo 09; 

8.5.26. 	Análise das Despesas Corrente e de Capital em 

Percentuais; 

8.5.27. 	Demonstrativo das Funções, Subfunções, Programas 

por Categoria Econômica; 

3.5.28. 	Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - 

Anexo 11; 

B.5.29. 	Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada 

por Ação; 

8.5.30. 	Comparativo Receita Orçada com Arrecadada Mensal 

e Acumulada; 

3.5.31. Comparativo Despesa Autorizada com Realizada 

Mensal e Acumulada; 

1) 
B.5.32. 	Comparativo Despesa Autorizada com Realizada - 

Anexo 11 	Sintético; 

3.5.33. 	Comparativo Despesa Autorizada com Realizada 

Anexo 11 - Analítico. 
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B.6.12. 	Anexo XII - Demonstrativo 

com Ações e Serviços Públicos de 

e Despesas das Receitàs 

e 
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B.6LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Federal - Relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentária de acordo com a 7a  Edição 

ou superior dos Demonstrativos Fiscais (MDF) publicado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional-STN: 

B.6.1.Anexo I - Balanço Orçamentário; 

B.6.2.Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por 

Função e Sub-Função; 

B.6.3.Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida; 

B.6.4.Anexo IV - Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias; 

B.6.5.Anexo V - Demonstrativo do Resultado Nominal; 

B.6.6.Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Primário; 

B.6.7.Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder 

e órgão; 

8.6.8.Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE; 

8.6.9.Anexo IX - Demonstrativo das Receitas de Operações 

Crédito e Despesas de Capital; 

B.6.10. 	Anexo X - Demonstrativo da Projeção Atuarial do 

Regime de Previdência; 

B.6.11. 	Anexo XI - Demonstrativo da Receita de Alienação 

de Ativos e Aplicação de Recursos; 
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B.6.13. 	Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Público 

Privadas; 

B.6.14. Anexo XIV - Demonstrativo Simplificado do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 

B.7LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Federal - Relatórios da 

Gestão Fiscal de acordo com a 7' Edição ou superior dos 

Demonstrativos Fiscais (MDF) publicado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional-STN: 

B.7.1. Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 

B.7.2. 

B.7.3.Anexo II - Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida 

- DCL; 

B.7.4.Anexo 	III 	- 	Demonstrativo 	das 	Garantias 	e 

Contragarantias de Valores; 

B.7.5.Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito; 

B.7.6.Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e 

dos Restos a Pagar; 

B.7.7.Anexo VI - Demonstrativo Simplificado do Relatório de 

Gestão Fiscal. 

B.8TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS 

B.8.1.Possuir módulo que possibilite o acesso público de 

forma ampla para consulta às movimentações do órgão público 

em atendimento ao que estabelece a Lei de Transparência 

Pública n°  131, de 27 de maio de 2009 e o Decreto no  7.185 

de 27/05/2010. 

B.9Prestação de Contas 
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3.9.1 O Sistema deverá gerar todos os arquivos disponíveis 

para envio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 

demais órgãos para importação, por exemplo XML, de maneira 

que não seja necessária qualquer intervenção manual no 

arquivo gerado, garantindo a integridade 

3.9.2 O sistema deverá manter histórico de todos os arquivos 

gerados 

8.9.3 O sistema deverá possuir funcionalidade de alerta de 

inconsistências de dados necessários para prestação de 

contas, antes da geração dos arquivos, evitando o retrabalho 

de envio das pre stações de contas AUDESP TCE/SP e/ou demais 

órgãos. 

3.9.4 Geração de relatórios prévios à geração dos arquivos, 

utilizando as mesmas regras verificadas pela Audesp e demais 

órgãos para verificação antes da geração dos arquivos. 

3.9.5 Emissão de relatórios LRF modelo TCE. 

C - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS NA WEB  

Objetivo: Apoiar a Administração de Recursos Humanos e o 

gerenciamento dos processos de Administração de Pessoal, com 

base em informações de admissão, qualificação profissional, 

evolução salarial, lotação e outros dados de assentamento 

funcional e pagamento de pessoal. 

C.1 - CADASTRO DE PESSOAL 

Objetivo: Manter base de dados atualizada com as informações 

pessoais e funcionais principais e acessórias necessárias à 

gestão dos Recursos Humanos e ao pagamento do pessoal. 

C.1.1 Permitir a captação e manutenção de informações' 

pessoais de todos os servidores com no mínimo os seguintes 

dados:Matricula, Nome, Filiação, Data de Nascimento, Sexo, 

Grau de Instrução, Estado Civil, Fotografia, Endereço, CPF, 

PIS, RG (Número, órgão Expedidor e Da 	xpedição), Carteira 

de Trabalho (Número e Série), C 	ra de Hab. 



Prefeitura Municipa( de São Caetano do Sul' 
Estado de São Paulo 

Processo n° 300.170/2019 
	

Contrato n° 276/2019 

Naturalidade, Nacionalidade, Tipo de Sangue, Identificar se 

é doador de sangue, Identificar se é Deficiente Físico; 

C.1.2 Permitir a captação e manutenção de informações do 

vínculo que o servidor teve e/ou tem com o Órgão, com no 

mínimo os seguintes dados:Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, 

Salário, Carga Horária Semanal, Data de Nomeação, Data de 

Posse, Data de Admissão, Data de Término de Contrato 

Temporário, Lotação, Unidade Orçamentária, Horário de 

Trabalho, Tipo de Ponto, Local de Trabalho. 

C.1.3 Permitir a captação e manutenção de informações da 

Qualificação 	profissional 	incluindo 	a 	escolaridade, 

formação, descrição do currículo funcional, entidade e 

especialidade, treinamentos realizados e experiências 

anterior 

C.1.4 Controlar os dependentes de servidores para fins de 

salário família e imposto de renda realizando a sua baixa 

automática na época devida conforme limite e condições 

previstas para cada dependente; 

C.1.5 Permitir o cadastramento de servidores em diversos 

regimes 	jurídicos 	como: Celetistas, 	Estatutários, 	RJU e 

Contratos Temporários. 

C.1.6 Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o 

Nome da Pensionista, CPF, Data de Inclusão, Banco e Conta 

para Pagamento, Dados para Cálculo (Percentual, Valor Fixo, 

Salário Mínimo); 

C.1.7 Permitir o cadastramento do organograma da estrutura 

administrativa, por exercício, para manter o histórico da 

lotação e custeio, com informação da fonte de recurso que 

será utilizada para captação do recurso a ser utilizado para 

pagamento dos servidores informados no custeio; 



ocupação, registrar 

e carga horária; 

C.1.11Possuir "atalhos" para 

as atribuições necessárias em cada cargo 

consulta de dados dos 
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C.1.8 Registrar e manter o histórico das alterações de nome, 

cargo, salário, unidade gestora, lotação, custeio, vínculo, 

regime jurídico, local de trabalho e Banco/Agência/Conta 

Bancária dos servidores, registrando as informações de: 

Motivo da alteração, data e hora da operação e usuário que 

efetuou a alteração; 

C.1.9 Permitir o cadastramento de todas as referências 

salariais contendo no mínimo o símbolo da referência 

descrição para diferenciar e o histórico dos valores 

salariais para cada referência, 

C.1.10Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro 

de pessoal de natureza efetivo, comissionado e temporário 

com no mínimo a Nomenclatura, Natureza, Grau de Instrução, 

CBO, Referência Salarial Inicial, Quantidade Criada, Data e 

Motivo de Extinção, com possibilidade de incluir 

movimentação de suplementação ou anulação de cargos, 

influenciando nos relatórios quantitativos do quadro de 

servidores permitindo, que de um m 

consultado diversas informações, 

dependentes, frequência, licenças 	

esmo local possa ser 

 

licença prêmio, desligamentos, pensão judicial; 

C.1.12 Estabelecer um único código de registro ftfà o 

servidor, para que através deste possam ser aproveitados os 

dados cadastrais de servidor que já trabalhou no órgão 

Público e permitir controlar todos os vínculos empregatícios 

que o servidor tenha ou venha a ter com este, possibilitando 

a consulta de dados históricos, independente do perlo 

trabalhado; 

como: dados financeiros, 

e afastamentos, férias e 

C.1.13Validar di ito verificador do nú 

123Q) 
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C.1.14Validar dígito verificador do número do PIS; 

C.1.15Permitir o reajuste parcial ou global das referências 

salariais; 

C.1.16Permitir o cadastramento do Plano de Cargos, 

informando, por Unidade Administrativa, os cargos aprovados 

e a quantidade de vagas aprovadas para cada cargo na 

unidade; 

C.1.17Permitir o cadastramento e controle dos vínculos dos 

servidores efetivos, que estão nomeados em cargo de comissão 

possibilitando a consulta das informações cadastrais de 

ambos os vínculos; 

C.1.18Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores; 

C.1.19Permitir consulta em tela ou relatório dos servidores 

comissionados que fazem parte do quadro efetivo e também 

aqueles que não fazem parte do quadro efetivo, listando 

separadamente; 

C.1.20Localizar servidores por Nome ou parte dele; 

C.1.21Localizar servidores pelo CPF; 

C.1.22Localizar servidores pelo RG (Cédula identidade; 

C.1.23Localizar servidores pela Data de Nascimento; 

C.1.24Permitir a inclusão de um novo contrato a partir de 

informações de um contrato já existente, selecionando um ou 

vários servidores. Isto é muito utilizado na recontratação 

de servidores temporários; 

2j
) 

C.1.25Permitir a informação do desligamento a um servido 

( para pagamento individual da rescisão, bem como a . formação , en 
v %.‘ 	124 
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de um único desligamento a um grupo de servidores para 

pagamento coletivo. Isto é muito utilizado na rescisão de 

servidores temporários cujos contratos vencem no mesmo dia; 

C.1.26Possibilitar a configuração das formas de desligamento 

por regime de trabalho e motivo de rescisão, para garantir 

que não seja informado um desligamento inadequado para o 

servidor, por exemplo: término de contrato para um servidor 

efetivo; 

C.1.27Possibilitar a configuração das formas de admissão por 

regime 	de 	trabalho, 	categoria 	funcional, 	regime 

previdenciário e tipo de admissão, para garantir que não 

seja admitido um servidor com informações fora dos padrões 

permitidos; 

C.1.28Permitir o cadastramento de todos os lançamentos fixos 

dos servidores (adicionais, gratificações, consignações, 

etc...), para efeito de pagamento ou desconto em folha, com 

no mínimo, o código da verba (verificando se a verba está 

prevista para o regime de trabalho do servidor), número e 

data do processo de concessão, data de concessão, data do 

último reajuste, data de vencimento e histórico dos valores 

ou percentuais. 

C.1.28.1 Possuir filtro por tipo de verba 

C.1.29 Possuir controle de prorrogação de contratos para 

contratações com prazo determinado, possibilitando a 

prorrogação de todos os contratos vinculados a um processo e 

permitindo o desligamento de todos os servidores por mo Ivo 

de término do prazo do processo; 

C.1.30 Emitir contrato de trabalho te 

assinatura digitalizada do responsável 

rio com emissão de 
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C.1.31 Permitir gerar e controlar a ficha de vacinação dos 

dependentes, possibilitando informar todas as vacinas, 

principalmente as de caráter obrigatório. 

C.1.32 Permitir o cadastramento de lançamentos parcelados, a 

crédito ou a débito, para os servidores, de forma a 

controlar as parcelas lançadas em folha e o saldo atual 

remanescente. O lançamento das parcelas em folha deve ser de 

forma automática, podendo ser pago ou descontado o total ou 

parte do valor baseado em uma fórmula de cálculo que calcule 

um percentual sobre a remuneração, permitindo o lançamento 

até o limite deste percentual, atualizando o saldo 

remanescente automaticamente após o encerramento da folha. 

C.1.33 Permitir transferência coletivas nos itens (Local de 

Trabalho, Lotação, Custeio, Cargo, Padrão de Salário). 

C.1.34 Permitir lançamentos coletivos nos itens (Lançamentos 

Fixos, Lançamentos Variáveis, Mensagens nos Holerites, 

Lançamentos no Currículo Funcional e TicKet) 

C.1.35 	Possuir 	controle 	temporal 	e 	histórico 	da 

parametrização do estágio probatório, validando: regime 

jurídico, tipo de vínculo, grupos ocupacionais, categorias 

funcionais, subcategorias funcionais e/ou cargos, critérios 

a serem avaliados por cargo, temporalidade (em meses) de 

cada fase e quantidades de fases. 

C.1.36 Calcular automaticamente as fases de avaliação, 

considerando as parametrizações efetuadas, frequência e 

demais ocorrências funcionais que interferem na contagem e 

armazenar, no mínimo: número do servidor, número do vínculo, 

período que será avaliado (data de inicio, data fim), fase 

que será avaliada (1', 2', etc..) e data que serviu de base 

para contagem. 

C.1.37 Possuir manutenção e controle de avaliação da fase 

final do estágio e armazenar, no mínimo: número do 	rvidor, 

(

.....e. 
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número do vínculo, período total do estágio probatório (data 

de início, data fim), pontuação ou conceito final, data 

avaliação e campo para observações. 

C.2 FÉRIAS 

Objetivo: Manter o controle de todas as informações referente 

aos períodos aquisitivo e gozo de férias dos servidores. 

C.2.1 Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de 

férias dos servidores desde a admissão até a exoneração; 

C.2.2 Permitir o lançamento de mais que um período de gozo 

para o mesmo período aquisitivo de férias controlando o 

saldo restante dos dias de férias; 

C.2.3 Permitir o lançamento de férias em gozo e pecúnia para 

o mesmo período aquisitivo controlando o saldo restante dos 

dias de férias; 

C.2.4 Permitir o pagamento de 1/3 de férias integral ou 

proporcional a cada período de gozo lançado; 

C.2.5 Permitir o Apostilamento das férias em gozo por 

necessidade da administração, devolvendo os dias apostilados 

para o saldo das férias para gozo oportuno; 

C.2.6 Emitir relação de férias vencidas e a vencer por 

unidade administrativa; 

C.2.7 Emitir os Avisos de Férias: individual, por lote, 

pesquisa, local, etc. 

C.2.8 Permitir o lançamento de um mesmo período de gozo para 

um grupo de servidores, facilitando este lançamento quando 

vários servidores vão sair de férias no mesmo período; 

C.2.9 Permitir o lançamento e pa a ento do adiantamento de 

13.salário por ocasião da 	ias 

A 

(Yitj  6221 27 
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C.2.10 Emitir relatórios de férias: mapa de férias, com 

período de gozo, aquisitivo, abertos, a vencer; 

C.2.11 Relatório de férias compulsórias 

C.2.12 Bloqueio de férias parciais para funcionários com 

mais de 50 anos em conformidade com a CLT 

C.2.13 	Controle 	automático 	de 	férias 	considerando 

afastamento, licenças médicas, prorrogando ou cancelando os 

respectivos períodos aquisitivos. 

C.3LICENÇA PRÊMIO 

Objetivo: Manter o controle de todas as informações referente 

aos períodos aquisitivo e gozo de licença prêmio dos 

servidores. 

C.3.1 Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos 

(qüinqüênios) de licença prêmio dos servidores desde a 

admissão até a exoneração; 

C.3.2 Permitir o lançamento de mais que um período de gozo 

para o mesmo período aquisitivo de licença prêmio 

controlando o saldo restante dos dias; 

C.3.3 Permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e 

pecúnia para o mesmo período aquisitivo controlando o saldo 

restante dos dias; 

C.3.4 Permitir o Apostilamento de Licença Prêmio em gozo por 

necessidade da administração, devolvendo os dias apostilados 

para o saldo da Licença Prêmio para gozo oportuno;  

C.4 - MEDICINA DO TRABALHO 

\I\ 	

6E14> 
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Objetivo: Manter o registro histórico de todas as licenças e 

afastamentos dos servidores, controlando por tipo de 

afastamento, doença, período, etc. 

C.4.1 Manter o cadastro de todas as doenças com o CID e a 
descrição da doença; 

C.4.2 Manter o cadastro de todos os médicos que atendem os 
servidores públicos municipais com o Nome e CRM; 

C.4.3 Efetuar o lançamento de todos os tipos de licenças a 

seguir: Doença do Servidor, Acidente do Trabalho, 

Acompanhamento de Pessoa da Família, Prorrogação de Doença e 

Acidente de Trabalho, informando no mínimo a Identificação 

do servidor, tipo de licença ou afastamento, documento 

apresentado, médico que atendeu, CID informado no 

atendimento, médico que fez a perícia, CID informado na 

perícia e período homologado da licença ou afastamento; 

C.4.4 Efetuar o controle dos Acidentes de Trabalho através 

do cadastramento da CAT e a emissão do formulário 

padronizado; 

C.4.5 Captar automaticamente os dados da CAT como: doença 

informada no atendimento e médico que atendeu, no lançamento 

de atestado referente a acidente do trabalho; 

C.4.6 Permitir lançar a data da alta médica para as licenças 

e afastamentos; 

C.4.7 Possuir consulta de afastamentos em tela ou relatório 

por tipo de afastamento, por doença e por período; 

C.4.8 Emitir o Requerimento de Benefício por Incapacidade 

solicitado pelo INSS; 

C.4.9 Controlar afastamentos de menos de 15 dias, mesmo q 

Ci 

apresentados em períodos intendi, quando car eriza 
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que são da mesma causa, evitando pagamento indevido por 

parte do órgão e possibilitando o encaminhamento ao INSS; 

C.4.10 Controlar prorrogações de licenças para evitar que 

ultrapasse o limite de dias permitido para a mesma; 

C.4.11 Permitir o lançamento de Licenças e Afastamentos de 4 

dia. Este lançamento deverá influenciar na contagem de tempo 

de serviço, caso esteja determinado; 

C.4.12 Possuir rotina para lançamento de Licença Gestante 

(Maternidade) de 180 dias, com geração em verbas separadas 

dos 120 dias e 60 dias, prevendo abatimento na Guia de 

Previdência somente do previsto em lei; 

C.4.13 Possuir rotina para pagamento de Salário Maternidade 

Variável, fazendo a média dos últimos 6 meses que antecedem 

a licença com cálculo e pagamento em folha; 

C.5ATOS ADMINISTRATIVOS 

Objetivo: Manter o registro histórico de todas as Portarias, 

Decretos, Contratos e Termos expedidos para os servidores 

mantendo atualizado o currículo funcional do servidor para 

consulta. 

C.5.1 Manter o cadastro de todos os textos que darão origem 

a atos administrativos como Portaria, Decretos, Contratos e 

Termos de Posse; 

C.5.2 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um lançamento de licenças e afastamentos, com o registro no 

currículo funcional do servidor, após a tramitação; 

C.5.3 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um lançamento de férias em gozo e/ou pecúnia ou 

apostilamento de férias, com o registro no currículo 

r

uncional do servidor, após a tramitação; 
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C.5.4 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um lançamento de licença prêmio em gozo e/ou pecúnia ou 

apostilamento de licença prêmio, com o registro no currículo 

funcional do servidor, após a tramitação; 

C.5.5 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um lançamento de licença sem vencimento, com o registro no 

currículo funcional do servidor, após a tramitação; 

C.5.6 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um lançamento de licença gala, com o registro no currículo 

funcional do servidor, após a tramitação; 

•C.5.7 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um lançamento de licença nojo, com o registro no currículo 

funcional do servidor, após a tramitação; 

C.5.8 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um lançamento de suspensão ou advertência, com o registro no 

currículo funcional do servidor, após a tramitação; 

C.5.9 Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de 

um 	lançamento 	de 	Insalubridade, 	Periculosidade 	e 

Gratificação, com registro no currículo funcional do 

servidor; 

C.5.10 Gerar automaticamente o contrato de servidores 

temporários a partir do lançamento da admissão; 

C.5.11 Gerar automaticamente o termo de posse de servidores 

a partir do lançamento da posse/admissão; 

C.5.12 Permitir a emissão de atos administrativos 

individuais ou coletivos conforme textos configurados pelo 

próprio usuário; 

i 

C.5.13 Permitir a visualização dos 

lpel ou em arquivo PDF para publ

sa  

rer  

expedidos em te 

na Internet 
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C.6FREQUÊNCIA 

Objetivo: Permitir o lançamento de licenças como, Paternidade, 

Nojo, Gala e registrar as ocorrências do ponto. 

C.6.1 Efetuar o lançamento de todos os tipos de licenças, a 

seguir: Licença Gala, Licença Nojo e Licença sem Vencimento, 

informando no mínimo a Identificação do servidor, tipo de 

licença, documento apresentado, data de início e término da 

licença; 

C.6.2 Permitir o lançamento de no mínimo as seguintes 

ocorrências, com a informação da data da ocorrência: Falta 

Abonada, Falta Injustificada, Suspensão, Horas Extras; 

C.6.3 Integrar com módulo de Ponto Eletrônico exportando 

para este as informações de licenças, afastamentos, férias, 

licença prêmio e desligamentos, para que possa ser 

justificado as ausencias no ponto através destes dados, e 

importar os dados do ponto para processamento em folha de 

pagamento; 

C.6.4 Garantir o registro de uma única informação em um 

período na frequência, não permitindo duplicidade de 

lançamento. Por exemplo: Não permitir que sejam lançadas 

férias para um servidor de licença, caso coincida o período, 

parcialmente ou na sua totalidade; 

C.6.5 Permitir o controle e registro de justificativas para 

faltas descontadas indevidamente com possibilidade de 

restituição na folha de pagamento a partir do registro da 

justificativa; 

C.6.6 Permitir o lançamento da frequência de forma 

descentralizada, ou seja, cada Unidade Administrativa poderá 

lançar a frequência dos servidores que estão lotados nela 

disponibilizando o lançamento diretamente na rotina de 

frequência, verificando e consolidando as informações para o 

processamento da folha de pagamento mensal. 

C.6.7 Emitir Folha/Boletim de Frequência; 
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C.6.8 Possuir Calendário de feriados e dias úteis; 

C.6.9 Permitir o lançamento de uma ocorrência na frequência 

informando o período em que aconteceu evitando desta forma 

que seja realizado vários lançamentos da mesma ocorrência 

para um mesmo servidor; 

C.6.10 Controlar os lançamentos de Falta Abonada não 

permitindo inserir além do limite estabelecido por controle 

do próprio usuário; 

C.6.11 Gerar automaticamente faltas s/ DSR quando do 

lançamento da falta injustificada em dia útil; 

C.6.12 Permitir o lançamento de Faltas e Licenças de k dia. 

Este lançamento deverá influenciar na contagem de tempo de 

serviço, caso esteja configurado; 

C.7 - VALE TRANSPORTE 

Objetivo: Efetuar o controle da compra, requisição, 

distribuição e devolução do vale transporte. 

C.7.1 Permitir o cadastramento das empresas que fornecem o 

vale transporte; 

C.7.2 Controlar a compra e distribuição de diversos tipos de 

passes, como: ticket, cartão descartável e cartão 

recarregável; 

C.7.3 Permitir a controle dos roteiros para os quais 

utilizados os passes; 

serão 

C.7.4 Permitir o registro da quantidade de passes diários 

utilizados pelo servidor no percu 	de ida e volta a 

trabalho com possibilidade de ad ØSe passes papae outro 

Cr/ 	
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percursos, no caso de servidores que se deslocam para mais 

que um local de trabalho; 

C.7.5 Controlar o saldo de passes (quantidade e número de 

créditos) existentes para garantir a distribuição; 

C.7.6 Gerar mapa de compra de vales-transporte com a 

quantidade e o valor, discriminados por tipo de passe, 

baseado na informação dos passes requisitados por cada 

servidor e os dias úteis do período a ser utilizado; 

C.7.7 Permitir alteração do mapa de compra por usuário 

devidamente habilitado; 

C.7.8 Permitir a configuração dos códigos para desconto e 

restituição de vale transporte em folha de pagamento; 

C.7.9 Gerar mapa de entrega de passes para cada servidor 

baseado na informação dos passes requisitados e os dias 

úteis do período a ser utilizado; 

C.7.10 Emitir documento de confirmação de entrega de passes 

com local para assinatura do servidor; 

C.7.11 Controlar a entrega de passes reduzindo a 

quantidade/créditos em casos de faltas, férias, licenças e 

afastamentos; 

C.7.12 Gerar automaticamente informação para desconto do 

vale transporte em folha de pagamento após lançamento da 

entrega dos passes; 

C.8CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 

Objetivo: Efetuar a contagem do tempo de efetivo exercício 

para cada atualizando percentuais de Adicional por Tempo de 

Serviço, dias de Férias, dias de Licença Prêmio, Progressão 

Salarial e Aposentadoria. 

(:() 
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C.8.1 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de 

Adicional por Tempo de Serviço, abatendo as faltas 

injustificadas e as licenças não contadas como efetivo 

exercício, emitindo certidão para concessão e atualização do 

percentual concedido para pagamento em folha, controlando os 

períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, 

por motivo de excesso de ausências em relação ao limite 

estabelecido; 

C.8.2 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de 

Licença Prêmio, abatendo as faltas injustificadas e as 

licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo 

certidão para concessão dos dias de Licença Prêmio, 

controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou 

cancelando os mesmos, por motivo de excesso de ausências em 

relação ao limite estabelecido; 

C.8.3 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de 

Férias, abatendo as faltas injustificadas e as licenças não 

contadas como efetivo exercício, concedendo os dias de 

direito de gozo de férias, controlando os períodos 

aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, por motivo 

de excesso de ausências em relação ao limite estabelecido; 

C.8.4 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins d 

Progressão Salarial, abatendo as faltas injustificadas e as 

licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo 

certidão para concessão e atualização do salário para 

pagamento em folha, controlando os períodos aquisitivos, 

prorrogando ou cancelando os mesmos, por motivo de excesso 

de ausências em relação ao limite estabelecido; 

C.8.5 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de 

Aposentadoria, abatendo as faltas injustificadas e as 

licenças não contadas como efetivo exercíci6, emitindo 

certidão demonstrando o tempo de efetivo exercício até 

data atual. Permitir a informação 	empos ant riore 
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oriundos de outros órgãos, consolidando todo o tempo na 

certidão para fins de aposentadoria 

C.9FOLHA DE PAGAMENTO 

Objetivo: 	Permitir 	a 	configuração 	dos 	cálculos, 	o 

processamento, pagamento e o recolhimento das diversas folhas 

de pagamento. 

C.9.1 Permitir o processamento das folhas de: Pagamento 

Mensal, Rescisão, Adiantamento de Férias, Licença Prêmio, 

Adiantamento Salarial, Adiantamento de Décimo Terceiro 

Salário, Décimo Terceiro Salário e Complementar; 

C.9.2 Permitir o processamento de várias folhas de pagamento 

para a mesma referência, separando por grupo de servidores 

de mesmo vinculo ou mesmo regime ou mesma data de pagamento; 

C.9.3 Permitir 	o 	processamento 	de 	folha 	de 	rescisão 

individual ou coletiva com cálculos de férias indenizadas, 

proporcionais 	e 	13.salário 	automaticamente, 	sem 	a 

necessidade de lançamento avulso na folha; 

C.9.4 Emitir o Termo de Rescisão; 

C.9.5 Controlar os vencimentos e descontos permitidos em 

cada regime de trabalho, impossibilitando que seja efetuado 

o lançamento de um vencimento ou desconto exclusivo de um 

regime em um outro; 

C.9.6 A 	folha 	de 	Adiantamento 	de 	Férias 	deverá 	ser 

processada com as informações dos dias de pecúnia e/ou gozo 

lançadas nas férias, não permitindo duplicidade de 

lançamento em variável na folha de pagamento; 

C.9.7 A folha de Licença Prêmio deverá ser processada com as 

informações dos dias de pecúnia e/ou gozo lançadas na 

Licença Prêmio, não permitindo duplicidade de lançamento em 

variável na folha de pagamento; 
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C.9.8 Permitir simulações parciais ou totais da folha de 

pagamento; 

C.9.9 Gerar automaticamente os valores relativos ao salário 

família dos dependentes; 

C.9.10 Possuir rotinas de cálculos através de fórmulas e 

expressões em 	português, 	para 	qualquer 	vencimento 	e 

desconto, tornando o cálculo da folha totalmente configurado 

e administrado pelo próprio usuário. Possibilitar que o 

próprio usuário crie novas verbas de vencimentos ou 

descontos, reutilizando uma já existente, configurando as 

incidências e a regra de cálculo. As regras de cálculo 

previstas em legislação federal ou estadual deverão estar no 

sistema e não deverão ser alteradas por usuário comum; 

C.9.11 Possibilitar a execução do cálculo ou recálculo de 

diversas formas como: Individual, por faixa de matrícula e 

seleção aleatória. Calcular e processar os valores relativos 

à contribuição individual e patronal para o RGPS (INSS) e 

RPPS (Previdência Municipal), de acordo com o regime 

previdenciário 	do 	servidor. O 	cálculo 	de 	cada 	300 

funcionários não deverá exceder à 5 minutos; 

C.9.12 Gera arquivo SEFIP no formato TXT para importação, 

validação e envio em software da Caixa Económica federal; 

C.9.13 Emitir Folha Analítica por folha processada ou 

Consolidada, todas as folhas processadas no mês; 

C.9.14 Emitir Mapa Financeiro com o resumo dos vencimentos 

descontos de todas as folhas com possibilidade de, dentro d: 

mês, emitir das folhas separadamente ou consolidando os 

valores em um único resumo; 

variáveis na folha 

empréstimos,  sconto 
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diversos e ações judiciais, para um servidor ou um grupo de 

servidores no caso de lançamento comum a todos; 

C.9.16 Permitir a importação de dados, via arquivo texto, de 

valores a serem consignados em folha controlando os 

registros válidos e rejeitados pelo processamento, gerando 

após, um arquivo de retorno para o convênio com os valores 

debitados em folha e rejeitados pelo processamento 

informando o motivo da rejeição; 

C.9.17 Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco 

e fonte de recurso; 

C.9.18 Possuir integração com o Módulo de Administração 

Orçamentária e Financeira, através de arquivo texto e também 

automaticamente, devendo ser configurada a opção de uso pela 

Administração, disponibilizando os dados necessários para 

reserva, empenho, liquidação e pagamento das despesas com 

pessoal, possibilitando informar datas diferentes para 

pagamento de convênios; 

C.9.19 Emitir 	relação 	das 	despesas 	orçamentárias 	e 

extraorçamentárias, 	a 	serem 	contabilizadas, 	para 

conferência; 

C.9.20 Gerar as informações anuais para a DIRF, nos padrões 

da legislação vigente, via arquivo texto para importação no 

software da Receita Federal; 

C.9.21 Gerar as informações anuais para a RAIS, nos padrões 

da legislação vigente, via arquivo texto para importação no 

software do SERPRO; 

C.9.22 Permitir a emissão do Informe de Rendimentos para 

servidores com retenção de Imposto de Renda na Fonte e para 

aqueles que não tiveram retenção; 

138 



das pensões judiciais, a partir do 

servidor, incluindo depósito em c 

nto efetuado para 

139 

Prefeitura Municipal-  de São Caetano do SuC 
Estado de São Paulo 

Processo n° 300.170/2019 	Contrato n° 276/2019 

C.9.23 Gerar 	as 	informações 	de 	admissão 	e 	rescisão 

necessárias ao CAGED, via arquivo texto, para importação no 

software do Ministério do Trabalho; 

C.9.24 Manter histórico para cada servidor com detalhamento 

de todos os pagamentos e descontos, permitindo consulta ou 

emissão de relatórios; 

C.9.25 Possuir cálculo de INSS proporcional na folha de 

pagamento para servidores com emprego fora do órgão; 

C.9.26 Possuir cálculo de IRRF centralizado em um único 

vinculo para servidores com mais de um vinculo empregaticio 

com o órgão; 

C.9.27 Permitir a geração do Informe de Rendimentos em 

arquivo texto (.TXT) para Impressão e Envelopamento, com 

opção de emissão do endereço do servidor; 

C.9.28 Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos 

e mensagens em todos os contracheques, para determinados 

servidores ou para um grupo de servidores selecionados; 

C.9.29 Permitir a geração de arquivos para crédito em conta, 

corrente ou poupança, da rede bancária, emitindo relação dos 

créditos contendo matricula, nome, número da conta e valor a 

ser creditado; 

C.9.30 Emitir contracheques de meses anteriores 

Via); 

C.9.31 Emitir Guia de Recolhimento de INSS com opção para 

emitir por fonte de recurso e geral; 

C.9.32 Possuir rotinas de controle e cálculo para pagamento 
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C.9.33 Emitir recibos para pagamento de pensão judicial; 

C.9.34 Emitir relação dos valores consignados em folha com 

opção de geração em arquivo texto; 

C.9.35 Emitir Guia de Recolhimento de Previdência Municipal; 

C.9.36 Gerar arquivo texto com os participantes do PASEP, 

para o Banco do Brasil, e importar arquivo de retorno do 

banco para pagamento do PASEP em folha de pagamento. Após o 

processamento, gerar arquivo texto com os servidores não 

processados para o Banco do Brasil; 

C.9.37 Possuir rotinas de cálculo de insuficiência de saldo 

para servidores com estouro na folha, efetuando ajuste 

automático dos descontos limitados até um teto configurado 

pelo usuário. A prioridade dos descontos deve ser 

configurada pelo usuário e os valores consignados que não 

foram descontados deverão ser registrados possibilitando a 

emissão de relatórios destes valores para envio aos 

estabelecimentos conveniados; 

C.9.38 Possuir rotinas de cálculo de margem consignável, com 

emissão de relatórios da margem disponível para gastos nos 

estabelecimentos conveniados; 

C.9.39 Possuir rotina para o cadastramento das fichas 

financeiras que não estão em meio magnético ou seja fichas 

financeiras que estão em papel; 

C.9.40 Permitir a inclusão de lançamentos para servidores 

afastados sendo que estes lançamentos somente poderão ser 

processados na primeira folha em que o servidor retornar do 

afastamento. Os lançamentos ficam pendentes durante todo o 

período do afastamento sendo incluído automaticamente na 
'Ç\ 

folha somente no término do afastamento e retorno do 

servidor ao trabalho; 
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0.9.41 Possuir rotina de reajuste salarial, possibilitando 

reajustes globais e parciais; 

C.9.42 Possibilitar a consulta e emissão de Contracheques 

(Hollerith) via Internet de qualquer folha/competência 

existente na base de dados; 

0.9.43 Possuir rotina de comparação entre duas folhas (Folha 

Atual x Folha Anterior). Comparando os itens: Servidores 

calculados na folha anterior e não na atual, Servidores 

calculados na folha atual e não na anterior, Servidores 

calculados nas duas porém com diferenças no valor e 

Servidores calculados nas duas porém com diferenças na 

quantidade; 

C.9.44 Possuir rotina de Geração de Arquivos Digitais do 

INSS - MANAD, possibilitando a prestação de informações via 

arquivo texto, conforme Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, 

•de 20/06/2006 - DOU de 04/07/2006; 

0.9.45 Possibilitar a consulta e emissão de Informe de 

Rendimentos do IRRF via Internet; 

0.9.46 Possibilidade de emissão de cheques para pagamento de 

funcionários sem conta. 

0.9.47 Gerar relação do Salários de Contribuição padrão INSS. 

0.9.48 Gerar arquivo texto para utilização em cálculo atuarial 

C.9.49 Gerar as informações referentes aos provisionamentos, 

baixas e estornos de férias, 13° salário e seus respectivos 

encargos patronais , conforme as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

0.10eSOCIAL. 

0.10.1 O sistema deverá possuir ferramenta que realize u 

busca na base de dados e apresente relatório de 

inconsistências das informações pessoai 	s func ários 

crí 
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no mínimo as exigidas pelo eSocial, facilitando a realização 

de um recadastramento para atualização dos cadastros. 

C.10.2 O 	sistema 	deverá 	possuir 	módulo 	na 	WEB 	que 

possibilite a realização de um recadastramento para 

atualização de dados cadastrais dos funcionários, permitindo 

que os mesmos acessem a uma interface e informem seus dados 

pessoais, documentação, endereço, dependentes, cursos e 

certificados de formação profissional e demais informações 

pessoais, com possibilidade de anexação de documentos 

digitalizados. 

C.10.3 O sistema deverá estar preparado para atender TODAS 

as exigências do eSocial, nos prazos estipulado pelo Governo 

Federal para a prestação das informações pelos órgãos 

Públicos, gerando os arquivos XML nos padrões estipulados 

nos lay-outs do eSocial, com assinatura digital, dos Eventos 

Iniciais, Eventos de Tabelas, Eventos Não Periódicos e 

Eventos Periódicos; 

C.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS AUDESP 

C.11.1. Permitir a geração de arquivos para o sistema AUDESP 

TCE/SP do Módulo de Atos de Pessoal. 

C.11.2. Permitir a geração de arquivos para o sistema AUDESP 

TCE/SP do Módulo de Remunerações. 

C.11.3. O sistema deverá possuir funcionalidade de alerta de 

inconsistências de dados necessários para prestação de 

contas, antes da geração dos arquivos, evitando o retrabalho 

de envio das prestações de contas AUDESP TCE/SP. 

C.12. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

C.12.1 Permitir parametrização da avaliação de desempenho 

contendo parâmetro de resultados e identificação dos 

periodos de avaliação por fato gerador, associado ao(s) 

questionário(s). 
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C.12.2 O questionário deve conter tópicos e descrição do 

assunto, campo para pergunta e a descrição, com o peso de 

cada pergunta. 

C.12.3 Permitir criar grupos de respostas para perguntas de 

múltipla escolha e/ou alternativa para ser associado ao 

questionário. 

C.12.4 Permitir configurar opções de respostas: múltipla 

escolha, alternativa, resposta aberta ou associada a eventos 

externos. 

C.12.5 Permitir cadastrar a pontuação de cada resposta, e, 

em caso de resposta associada a evento externo, permitir 

configurar a manutenção no valor computado, preservando o 

valor original; 

C.12.6 Permitir associar eventos externos que influenciam na 

pontuação de cada resposta, e a parametrização do 

processamento do cálculo da pontuação na ocorrência (valor 

fixo, valor multiplicado pela quantidade da ocorrência ou 

por escala). Por exemplo, em casa de excesso de faltas, o 

total de pontos de determinada resposta pode ser reduzido. 

C.12.7 Associar cada avaliação ao funcionário dentro do 

período parametrizado e de acordo com o fato gerador.  

C.12.8 Apresentar ao final de cada avaliação o resultado 

final 

C.12.9 Possuir fases em cada módulo da avaliação: envio a 

avaliação realizada para o RH, recepção e homologação para 

finalização; 

C.12.10 Permitir revisão da avaliação; 

C.12.11 Permitir histórico das avaliações aplicadas; 

C.12.12 Permitir emissão de relatório *4 V 
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C.13PORTAL DO SERVIDOR 

C.13.1 O aplicativo deverá, caso o usuário seja um servidor 

do órgão, exibir as fontes pagadoras do município 

relacionados ao CPF informado no acesso ao sistema; 

C.13.2 Deverá ser apresentado todos os contratos ativos e 

inativos do servidor; 

C.13.2.1. O aplicativo deverá exibir as seguintes 

informações do contrato: Número da matricula; 

*Número do contrato; 

*Data de admissão; 

*Data de rescisão, se for o caso; 

*Lotação; 

*Salário; 

.Cargo; 

*Regime; 

*Situação. 

C.13.3. 	Deverá haver opção para apresentação do resumo da 

folha de pagamento de acordo com o exercício e mês 

selecionado; 

C.13.3.1. Exibir as informações de todas as verbas pagas 

em folha, bem como totalizadores e saldo liquido; 

C 13 3 2 O aplicativo deverá permitir a emissão da 2 via 

do demonstrativo de pagamento, com possibilidade de 

leitura através de QRCode para constatar a veracidade do 

mesmo. 
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C.13.6. 	Perimir a visualização do extrato de férias do 

servidor por contrato; 

C.13.7. 	Permitir a visualização de férias pendentes e 

períodos aquisitivos; 

C.13.8. 	Exibir as informações de dias concedidos e de 

abono por período; 

0.13.9 Rotina para Declaração de bens via portal do Servidor 

com disponibilização em períodos determinados 

0.13.10 Permitir atualização cadastral de dados específicos 

por parte dos funcionários pelo portal. 

0.13.11 Gestão de logins para acesso ao Portal do Servidor 

por parte do RH da CONTRATANTE 

C.13.12 Permitir configurar por parte do RH da CONTRATANTE 

em que momento, ou quantos dias antes do pagamento o 

holerite será disponibilizado ao servidor. 

C.14OUTROS 

0.14.1 Possuir rotina para gestão de Declaração de bens 

0.14.1.1 Desejável integração com SIPATRI e/ou importação 

da Declaração de Imposto de Renda da Receita Federal. 

0.14.2 Permitir integração com sistemas gerenciadores de 

relógio de ponto e frequencia 

0.14.3 Possuir rotina para controle de Vale Alimentação e 

Refeição: desconto em folha e cartão benefício 

C.14.4 Rotina para controle de Planos de saúde - integração 

para importação, ex rtação relatórios de descontos, 

inclusões e exclusões 
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C.14.5 Geração de holerites em formato PDF, com conteúdo 

interno e externo para impressão em gráfica se necessário ou 

para arquivamento em arquivos digital 

C.14.6 Geração de arquivo texto para envio à gráfica caso 

exista interesse da Contratante. 

C.14.7 Geração de Arquivo SIOPE também de relatórios para 

conferência do conteúdo do arquivo. 

C.14.8 Pesquisa de verbas salariais por local de trabalho ou 

qualquer outro campo cadastral 

D - CONTROLE DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO  
D.1 	CARACTERTSTICAS GERAIS 

Registro de Informações básicas e tarefas administrativas 

(Unidades Orçamentárias / Administrativas), associação dos 

respectivos centros de custos integrados ao módulo Contábil / 

Orçamentário. 	Controle 	de 	Acesso. 	Parâmetros 	de 

funcionalidades. Gestão de cadastros de Materiais e serviços 

de forma padronizada. Controle de situação dos cadastros de 

Materiais e Serviços. 

0.1.1. Registrar localidades de maneira normalizada a ser utilizadas 

nos cadastros de Fornecedores, Locais de Entrega, etc; 

D.1.2. Controle de acesso de usuários individualizados por menu do 

sistema, possibilitando que seja realizada a copia de perfil e 

restrições de acesso baseado em um perfil já existente; 

D.1.3. Possuir relatório com a relação de usuários do sistema e de 

permissão de acesso por usuário; 

0.1.4. Permitir a definição de algumas rotinas especificas que 

necessitam de aprovação por usuário e senha para sua realização (Dupla 

ódia); 

C±:-7  

146Y) 



(Prefeitura Municipal" de São Caetano do Sul" 
Estado de São Paulo 

Processo n°  300.170/2019 	Contrato n°  276/2019 

0.1.5. Permitir ao usuário configurar seus menus de acesso através da 

opção de favoritos, dessa maneira possibilitando que o usuário 

configure seu perfil de trabalho; 

D.2. 	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

D.2.1. Codificar os materiais por Catálogo e manter registro do tipo 

de material 

0.2.2. A classificação de materiais e serviços deverá ser única e 

padronizada. O catálogo de materiais/serviços deverá estar disponível 

para todos os módulos do sistema: materiais e serviços, fornecedores, 

compras, estoque, patrimônio, contratos, (com restrição de uso para 

certos usuários); 

D.2.3. O catálogo de materiais e serviços deverá disponibilizar 

automaticamente para consulta as especificações e respectivos códigos 

para efeito de solicitação de aquisição e/ou contratação e controle de 

estoque; 

D.2.4. O sistema deverá disponibilizar no momento da consulta dos 

códigos de materiais e/ou serviços catalogados a informação do status 

em que se encontra o mesmo (ATIVO, INATIVO, DESABILITADO PARA COMPRAS, 

LICITANDO). Para efeito de aquisições, os usuários de sistema apenas 

irão utilizar os materiais que encontrarem-se ATIVOS; 

D.2.5. O sistema deverá permitir classificação dos materiais ou 

serviços (inclusive serviços de engenharia e obras) por natureza de 

despesa, devendo permitir a vinculação da natureza de despesa por 

material/serviço; 

D.2.6. O sistema deverá possibilitar, a critério do usuário hab'ttTfado 

ou administrador do sistema, o gerenciamento e controle do material 

por código de barras para as funções de armazenamento, devendo, quando 

definido, armazenar mais de um código de barras para um mesmo item 

permitindo também a movimentação e identificação de itens atra 

desse controle; 
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D.2.7. O sistema deverá permitir que somente usuários responsáveis 

pela codificação e/ou administração de Materiais e Serviços possam 

incluir um novo material/serviço no catálogo; 

D.2.8. O sistema não deverá permitir a codificação / cadastramento de 

dois itens de material ou serviço com o mesmo código; 

D.2.9. O sistema não deverá permitir a exclusão de um código de 

material e/ou serviço cadastrado quando tiver sido utilizado 

anteriormente, ou seja, tiver histórico de compra e ou contratação, 

permitindo a INATIVAÇÃO, DESATIVAÇÃO, ATIVAÇÃO (quando estiver 

inativo); 

D.2.10.0 sistema deverá possuir mecanismos de busca de materiais e 

serviços, através do fornecimento de palavras inteiras ou parte de 

palavras contidas no nome ou na descrição dos itens; 

D.2.11.0 sistema deverá permitir a emissão de relatórios gerenciais 

com informações entre os módulos do sistema (fornecedores, materiais, 

banco de preços, estoque/almoxarifado, patrimônio, contratos, 

compras/licitações). Ex.: Relação dos patrimônios por materiais; 

Relação dos materiais sem movimentação a partir de uma data; Relação 

de materiais em estoque por Almoxarifado; Relação da apropriação de 

consumo por centro de custo; Relatório de materiais/serviços 

adquiridos num determinado período; 

D.2.12.Permitir a consulta de disponibilidade de material, informando 

qual a quantidade em estoque de acordo com o Almoxarifado, se existem 

bens permanentes disponíveis ou se são itens pertencentes a uma Ata de 

Registro de Preços; 

D.3. 	CADASTRO DE FORNECEDORES 

D.3.1. O sistema deverá conter tela para cadastro de fornecedores, 

tanto pessoas físicas como jurídicas, para acesso e controle ÚNICO e 

visualização/tramitação por todos os módulos do sistema integrado de 

ge o de materiais e serviços, compras, estoque, patrimônio, 

c» to, orçamentário, financeiro e contábil, relac ando os 
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fornecedores aos catálogos de materiais/serviços/engenharia e obras 

ofertados; 

D.3.2. Os campos de cadastramento de dados do Fornecedor devem ser 

habilitados automaticamente de acordo com o Tipo de Pessoa (Física ou 

Jurídica) a ser cadastrada. (Exemplo: O sistema não poderá permitir a 

digitação do campo CNPJ para pessoa física e vice-versa); 

D.3.3. Deverá guardar histórico das alterações da razão social do 

fornecedor para critério de consulta; 

D.3.4. Após carregar os dados essenciais do fornecedor para a tela de 

cadastro de Fornecedores, o sistema deverá permitir a atualização de 

dados sobre a emissão e atualizações de Certificado de Registro 

Cadastrais, controlando a existência de documentos vencidos, quando da 

visualização do CRC (Certificado de Registro Cadastral); 

D.3.5. O sistema deverá manter o cadastro dos catálogos de materiais, 

obras ou serviços ofertados pelo fornecedor, permitindo a vinculação 

de mais de uma linha de fornecimento; 

D.3.6. O sistema deve possuir controle de penalidades, controlando 

prazo de validade das penalidades aplicadas bloqueando automaticamente 

os fornecedores com situações irregulares nos processos licitatórios; 

0.3.7. No campo para inclusão do catálogo atendido pelo Fornecedor, 

deverá ser permitido que seja feita a inclusão para mais de um 

Fornecedor de uma vez de vários catálogos, acelerando o cadastramento; 

D.3.8. O sistema deverá permitir busca de fornecedores a partir de 

palavras contidas no seu nome, razão social ou nome fantasia, a partir 

de CPF/CNPJ e Cidade; 

0.3.9. Emitir relatório de atestado de capacidade técnica; 

0.3.10.0 sistema deverá permitir a importação e vinculação ao CRC de 

documentos do tipo texto, foto, pdf etc./7  

D.4. 	BANCO DE PREÇOS 
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0.4.1. Permitir o cadastramento de índices de correção a ser utilizado 

para atualização monetária dos valores registrados no banco de preços; 

0.4.2. Permitir a parametrização do prazo de consulta de valores do 

Banco de Preços a serem considerados como válidos aplicar a 

atualização monetária e utilização como valores válidos para 

estimativa nas requisições de compras; 

0.4.3. Após a conclusão do procedimento de aquisição e/ou contratação, 

o Sistema deverá registrar no Banco de Preços o valor do preço a 

partir de geração da Autorização de Fornecimento / Ordem de Serviços 

ou Ata de Registro de Preços; 

D.4.4. O sistema deverá informar aos usuários, no momento da criação 

das Requisições de Compras informações relativas ao banco de preços 

com o valor da época, o índice acumulado de atualização e seu valor 

atualizado, obedecendo às configurações de prazos para consultas de 

preços e percentual de garantia para correções previamente definidos 

pelo administrador do sistema; 

0.4.5. O sistema deverá permitir a emissão de relatórios de preços 

constantes do Banco de Preços, por tipo de preço (Autorização de 

Fornecimento, Ordens de Serviço e Ata de Registro de Preços), 

Modalidade de Licitação, faixa de itens, faixa de datas, tipo 

analítico e sintético e quantidade de preços para análise por material 

/ serviço; 

D.5. 	AQUISIÇÕES POR LICITAÇÕES E COMPRAS 

0.5.1. O sistema deverá permitir a criação da Requisição de Compras 

e/ou Requisição de Serviços pelas diversas unidades que compõem a 

administração, através de usuários devidamente habilitados com a 

respectiva permissão; 

0.5.2. O sistema deverá ter integração automática com o módulo 

orçamentário contábil, para efeito de reservas, empenhos, liquidação e 

suas respectivas anulações; 
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D.5.3. O sistema deverá permitir o cadastramento de Cargos e Comissões 

de Licitações; 

0.5.4. A partir da criação da Requisição de Compras, o sistema deverá 

informar ao usuário caso o item/código de material que esteja sendo 

incluído exista em estoque, ou seja, um item pertencente a uma Ata de 

Registro de Preços; 

D.5.5. Permitir vincular uma requisição a uma Adesão de Registro de 

Preços, referenciado qual a Adesão deve estar associada, a fim de 

permitir que sejam inseridos somente itens da Adesão para criação de 

uma Dispensa de Licitação; 

0.5.6. O sistema deverá disponibilizar a relação de Dotações 

Orçamentárias disponíveis para vinculação no Módulo Orçamentário 

Contábil, de acordo com as naturezas de despesas dos itens constantes 

na Requisição de Compras ou Serviços; 

0.5.7. Após vinculação das dotações orçamentárias contábeis na 

Requisição de compras ou serviços, o sistema deverá permitir a 

solicitação de reserva de valores ao Módulo Orçamentário / contábil, 

podendo ser: do Exercício ou Plurianuais; 

0.5.8. Após a efetivação da reserva, de forma integrada à Requisição 

de Compras ou Serviços no Módulo Orçamentário / Contábil o sistema 

deverá visualizar as Requisições que irão efetivar compras de mes 

catálogo a fim de criar um agrupamento de compras almejando uma 

economia de escala na modalidade correspondente; 

0.5.9. O sistema deverá permitir o agrupamento de várias requisições 

para fins de organização do procedimento licitatório, que pode 

criado por Item ou Lote; 

D.5.10.0 sistema deverá listar as modalidades licitatórias ou dispensa 

cabível ao Processo de Aquisição / Contratjaçâo, permitindo ainda a 

ser 

definição manual da modalidade a ser ap 
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D.5.11.0 sistema deverá controlar os valores de Aquisições / 

Contratações por Limite das Modalidades de Aquisição e caracterização 

de objeto, sinalizando quando o teto máximo do exercício da despesa 

for atingido, através de histórico acumulativo; 

D.5.12.0 sistema deverá mostrar o status da Requisição de 

Compras/Serviços do início ao fim do processo (Aprovada, Não Aprovada 

e Reservada); 

D.5.13.0 sistema deverá controlar a aquisição de materiais e 

contratação de serviços ou obras, desde a Requisição até a contratação 

em si, realizada através das modalidades de licitação (pregão 

presencial ou eletrônico, convite, concorrência, tomada de preços) ou 

dispensas (aquisição direta, 

seguindo todas as etapas até 

emissão de Autorização de 

licitação dispensada ou inexigibilidade), 

a homologação do procedimento, empenho, 

Fornecimento ou Ordem de Serviço e 

Acompanhamento das Entregas ou Prestação dos Serviços e Liquidação de 

Despesa; 

D.5.14.0 sistema deverá armazenar informações relativas às aquisições 

realizadas, tais como: Modalidade/N° da Aquisição, Tipo de Licitação, 

Objeto, Responsáveis, Comissão de Licitação, Datas e Horas de 

Abertura, Entregas de Envelopes, Sessões, Participantes, Processo 

Administrativo, Pareceres da Licitação, e demais dados referentes ao 

andamento histórico das atividades do processo; 

D.5.15.Permitir o cadastro de informações referentes a 

esclarecimentos, impugnações e providências referentes aos editais; 

D.5.16.0 sistema deverá permitir a definição automática do vencedor de 

acordo com as propostas das empresas ou ainda a definição do vencedor 

de forma manual a critério do usuário; 

D.5.17.0 sistema deverá emitir todos os documentos referentes ao 

processo licitatório, tais quais: atas, editais, cartas convites, mapa 

comparativo, dentre outros; 
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D.5.23.0 sistema deverá permitir a aplicação das disposições da Lei 

Complementar 147/2014; 

D.5.24.0 sistema deverá controlar o status do processo, con orme os 

seguintes descritivos (Adjudicado / Ativo, Anulado / Suspenso, 

Deserto, Fracassado, Homologado, Homologado - Parcial, Revogado, 

Outra); 

D.5.25.Permitir a verificação e o comparativo do valor de última 

aquisição e/ou estimado para as Aquisições / Contratações, com os 

valores finais ofertados pelo licitante vencedor; 

D.5.26.Quando o processo de Aquisição 

Homologação e/ou julgamento final da 

Contratação chegar à 

stas, o sita dever 

01-7 
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D.5.18.0 sistema deverá possuir opção de anexar documentos referentes 

aos processos, tais como: Atas, Editais, Recursos, Impugnações e 

questionamentos; 

D.5.19.0 sistema deverá manter o registro de motivos de dispensa de 

licitação para efetivação dos empenhos devidamente justificados no 

módulo orçamentário contábil; 

D.5.20.As Requisições de Compras ou Serviços que estarão Agrupadas ao 

final do procedimento deverão possuir a emissão de Autorização de 

Fornecimento ou Ordem de Serviços, individualizada a fim de facilitar 

a identificação da liquidação da despesa; 

D.5.21.0 sistema deverá disponibilizar um acompanhamento de entregas 

por Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, relatando as 

solicitações, as entregas, os aditivos e alterações de preços, saldo 

físico e financeiro por item; 

D.5.22.0 sistema deve possibilitar emissões de Solicitações de Entrega 

para Materiais ou Serviços com entregas parceladas, devendo ser 

numeradas por Exercício e vinculadas diretamente à Autorização de 

Fornecimento ou Ordem de Serviço, controlando o saldo físico das 

entregas ou execuções a serem realizadas pelo Fornecedor; 
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realizar via integração com o Módulo Orçamentário Contábil, o empenho 

da despesa; 

D.5.27.Após a emissão de nota de empenho, o sistema deverá permitir ao 

usuário habilitado, a geração de Autorização de Fornecimento/Ordem de 

Serviço aos vencedores; 

D.5.28.0 sistema deverá permitir a realização de Aditamento 

à Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, vinculando-o ao 

processo Licitatório ou que originou a contratação, permitindo ainda a 

realização de reserva orçamentária via integração automática com o 

módulo Orçamentário/Contábil; 

D.5.29.0 sistema deverá ser integrado com os módulos de estoque e 

contratos, encerrando o processo de Aquisição / Contratação com a 

entrega dos materiais nos locais definidos emitindo o Boletim de 

Recebimento de Material ou Boletim de Prestação de Serviços, 

permitindo a emissão dos documentos pelo Almoxarifado ou pelo Gestor 

da Aquisição / Contratação; 

D.5.30.0 sistema deverá possibilitar a emissão de relatório/gráfico de 

economicidade por processo, visando facilitar a apuração da economia 

gerada; 

D.6. 	COTAÇÃO DE PREÇOS 

D.6.1. O sistema deverá conter mecanismo de cotação de preços, 

integrado ao módulo de Aquisições e Registro de Preços, permitindo que 

a cotação seja realizada com base em uma Requisição de Compras / 

Serviços ou Agrupamentos de Compras ou tendo apenas como base os itens 

que desejam ser cotados, sem vinculo com requisição/agrupamento; 

D.6.2. O sistema deverá permitir o controle dos fornecedores que 

ofertarem propostas para os itens da Cotação de Preços, emitindo o 

Mapa Comparativo para auxiliar no julgamento, demonstrando informações 

sobre o preço médio do item e total pela média, Menor e Maior Preço, 

Desvio Padrão dos preços apresentados, coeficiente de variação e 

preços ordenados por ordem crescente de valores;  
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D.6.3. O sistema deverá destacar no Mapa Comparativo de Preços, as 

propostas que contém o menor preço; 

D.6.4. Após o término da cotação de preços os valores apurados deverão 

retornar às Requisições de Compras / Serviços ou Agrupamentos de 

Compras tanto para processo comum de contratação como para processos 

de Registro de Preços com as opções de Média, Menor ou Maior, 

permitindo o lançamento de acréscimo percentual (%) como margem de 

segurança, para os casos das cotações com vinculo a 

requisição/agrupamento; 

D.6.5. O sistema deverá possibilitar a exportação da cotação para 

Excel, permitindo que o fornecedor possa preenchê-la e posteriormente 

o sistema deverá importar o arquivo atualizando os preços conforme a 

planilha; 

D.6.6. O sistema deverá possibilitar a emissão de um gráfico de 

economicidade por processo, visando facilitar a apuração da economia 

gerada; 

D.7. 	PREGÃO PRESENCIAL 

D.7.1. Para licitação na modalidade Pregão Presencial, o sistema 

deverá controlar a fase externa para realização da sessão, contendo 

todas as fases conforme a Lei 10.520/2002; 

D.7.2. O sistema deverá permitir ao Pregoeiro / Equipe e Apoio 

definir se o valor estimado será publicado ou não, se haverá diferença 

mínima ou não entre os lances tanto em percentual (%) quanto em 

valores (R$); 

D.7.3. O sistema deverá demonstrar para o Pregoeiro se o tipo de 

Pregão será para Registro de Preços ou Procedimento Comum / 

desconto; 	

maior Convencional e se o critério utilizado será menor preço 

D.7.4. O sistema deverá permitir o Registro da Equipe do Pregão, a 

Criação / Co posição de Lotes ou Geração 	ns, integrado ao módul 

‘5155 

de Compras 
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D.7.5. O sistema deverá possibilitar no credenciamento de Fornecedores 

/ Licitantes, associação às informações da base de dados do módulo 

Fornecedores, e caso a empresa não esteja cadastrada no banco de dados 

de Fornecedores do Município, permitir a digitação dos dados pelo 

Pregoeiro / Equipe de Apoio; 

D.7.6. O sistema deverá diferenciar Micro Empresas, Empresas de 

Pequeno Porte e Cooperativas, Credenciadas no momento da Sessão 

Pública; 

0.7.7. O sistema deverá 

aplicativo (página web 

fornecedores para 

possibilitando a 

disponibilizar arquivo XML e respectivo 

ou app) para sua edição por parte dos 

na fase de abertura de propostas, 

arquivo com os preços descritos na 

dar celeridade 

importação do 

proposta inicial do Pregão, que devem ser entregues lacrados junto ao 

envelope das propostas de preço; 

0.7.8. Concluída a fase de Credenciamento, o sistema deverá permitir a 

importação / digitação das propostas de preços iniciais, 

individualizada por item ou lote, conforme a definido para o Pregão; 

0.7.9. O sistema deverá permitir a desclassificação da proposta 

inicial para o item, caso o licitante não tenha informado valor ou 

esteja em desconformidade com os requisitos do edital, sendo 

disponibilizada tela com opções / motivos para a desclassificação para 

escolha pelo Pregoeiro / Equipe de Apoio; 

D.7.10.Concluida a fase de digitação das propostas para todos os itens 

/ lotes contemplados no pregão presencial, o sistema deverá 

disponibilizar uma tela para classificação de propostas para etapa de 

lances; 

0.7.11.0 sistema deverá disponibilizar automaticamente para a etapa de 

lances a proposta de menor preço e as propostas de até 10% superiores 

ao menor preço apresentado inicialmente, organizadas em ordem 

decrescente, permitindo ainda, quando não houver propostas até 10% 

Nr\f":5,7  
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(dez por cento) do valor da menor proposta, a seleção pelo Pregoeiro / 

Equipe de Apoio das 03 (três) menores propostas subsequentes; 

D.7.12.0 sistema deverá permitir o encerramento do item quando nenhum 

licitante apresentar proposta válida para o item/lote, isto é, quando 

todos forem considerados desclassificados. O status do item/lote 

deverá ser FRACASSADO; 

D.7.13.0 sistema deverá disponibilizar uma tela para acompanhamento de 

lances para os licitantes, com a visualização da rodada de lances, de 

quais licitantes se encontram na disputa, dos preços unitários dos 

lances e o percentual (%) de diferença das propostas com relação à 

primeira colocada na rodada; 

D7.13.1. Identificação na tela de acompanhamento para empresas do 

tipo ME/EPP 

D.7.14.Deverá ser disponibilizada uma tela para operação por parte do 

/ Equipe de Apoio onde conste a rodada de lances, 

de propostas iniciais, o valor para digitação do 

Pregoeiro 

a valores 

o Licitante, 

lance a ser 

a consulta 

lance para 

o menor preço da rodada de lances, o valor limite do 

formulado conforme parametrização de diferença entre 

lances, a informação sobre o declínio do Fornecedor na rodada, a opção 

da suspensão do item, o Status do Pregão, o Status do Item, opção para 

fracassar o item, opção para registro de ocorrências durante os 

procedimentos de lances, opção para encerramento do item e opção para 

apagar procedimentos que apresentem vícios e que necessitam ser 

operação do pregoeiro 

D.7.15.Deverá ser disponibilizado um cronometro na tela de 

acompanhamento para que o pregoeiro possa controlar e dar publicidade 

ao tempo de espera entre os lances, caso haja. Esse cronômetro dev a 

ser disparado pela tela de acompanhamen do Pregoei 

Apoio; 
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D.7.16.Encerrada a fase de lances o sistema deverá verificar 

automaticamente a aplicação da Lei 123/2006 - 147/2014 sobre o empate 

ficto de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas, 

apresentando em ordem de Classificação de Ofertas todos os licitantes 

que se enquadram no direito de preferência, para que sejam nesta 

ordem, chamados a exercer ou abdicar do direito; 

D.7.17.0 sistema deverá disponibilizar tela para negociação com a 

licitante que exerceu o direito de preferência ou com o licitante de 

menor preço apresentado nos lances para que o Pregoeiro tente ainda 

diminuir o preço com a digitação do valor negociado; 

D.7.18.Caso o valor negociado com a empresa anterior não seja 

aceitável, o sistema deverá permitir a negociação com o licitante da 

oferta subsequente na classificação geral, respeitada a sequencia das 

etapas; 

D.7.19.Encerrada a fase de negociação, o sistema deverá atualizar o 

status do item / lote indicando o encerramento do item; 

)(g 

D.7.20.0 sistema deverá permitir ao Pregoeiro / Equipe de Apoio 

proceder a Habilitação ou Inabilitação do licitante/fornecedor 

vencedor do item/lote; 

D.7.21.Em caso de Inabilitação do Licitante vencedor de determinado 

Item / Lote, o sistema deverá apresentar os dados do último Licitante 

que declinou da proposição de ofertas de lances, para proceder à 

negociação. Retomando os procedimentos de negociação e aceitabilidade 

dos preços e análise de Habilitação; 

D.7.22.0 sistema deverá permitir, em caso de Inabilitação de todos os 

Licitantes selecionados para a etapa de lances, a ativação de 

propostas para os licitantes que não foram selecionados para a etapa 

de Ánces  inicial e também não foram desclass' cados por 
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descumprimento ao edital ou outro motivo, Habilitando a fase de 

Negociação e Subsequentes para este Licitante selecionado; 

D.7.23.Na fase de encerramento do item, o sistema deverá 

disponibilizar as opções: REVOGAR/ANULAR, FRACASSADO (em caso de 

desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes), DESERTO 

(quando não houver licitantes para disputa). O encerramento do item de 

forma normal se dá pela aceitabilidade do preço na fase de negociação; 

D.7.24.0 sistema deverá disponibilizar como ferramenta de apoio, 

modelo de ata da sessão pública, com personalização de textos de 

Preâmbulos, Recursos, Habilitação, Adjudicação e Encerramento e as 

ocorrências históricas cadastradas registradas pelo Pregoeiro / Equipe 

de Apoio durante a sessão, em formato Word; 

D.7.25.0 sistema deverá disponibilizar após o encerramento da disputa 

de todos os itens / lotes, tela para encerramento de pregão, 

permitindo ao Pregoeiro / Equipe de Apoio escolher o resultado final 

da sessão pública: Pregão Suspenso, Pregão Concluído com recurso, 

Pregão Concluído sem recurso, Pregão a Revogar/Anular, Pregão 

Fracassado ou Deserto; 

permitir a retomada do pregão, para fins de 

habilitação com os licitantes fornecedores 

ocorrer a Adjudicação / Contratação com 

certame, permitindo o registro das fases 

e a nova emissão da Ata; 

D.7.26.0 sistema deverá 

negociação e análise de 

subsequentes quando não 

primeiro colocado no 

necessárias, ocorrências 

D.7.27.0 sistema deverá demonstrar as etapas do processo que já fóram 

cumpridas, identificando em qual das etapas o processo se encontrai 

D.7.28.0 sistema deverá possibilitar a emissão 

economicidade por processo, visando facilitar 

gerada; 

D.S. 	REGISTRO DE PREÇOS 

D.8.1. O sistema deverá permitir o reg 

de Registro de Preços pelas Unidade 

de relatório/gráfico de 

a apuração da economia 

de Requisições 

15:sk/1  
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quantidades a serem utilizadas durante a vigência da Ata de Registro 

de Preços (máximo de 12 meses); 

D.8.2. A Requisição de Registro de Preços deverá seguir o número 

sequencial a partir do número 1 seguido do ano referente ao exercício 

corrente; 

D.8.3. As Requisições de Registros de Preços deverão conter no mínimo 

os seguintes campos: N.°  / Ano Requisição, Unidade Requisitante, 

Justificativa, Item, Quantidade Estimada; Local de Entrega, Observação 

e o Tipo de Requisição (Grupo de Materiais ou Item); 

D.8.4. O sistema deverá permitir a digitação de especificação 

complementar do item na Requisição de Registro de Preços e sua emissão 

na Requisição, integrando com o módulo de Cotação de Preços para 

pesquisa de mercado; 

D.8.5. O sistema deverá permitir Tipos de Requisição por Grupo para 

materiais onde não seja previsível a definição de quantidade ou 

identificação como, por exemplo, peças de veículos; 

11.8.6. O sistema deverá permitir a emissão da Requisição de Registro 

de Preços para fins de composição e abertura do processo licitatório, 

contendo campos para assinatura pelo Requisitante responsável e 

Secretário do órgão Gerenciador; 

D.8.7. O sistema deverá permitir a aprovação ou cancelamento das 

Requisições de Registro de Preços; 

D.8.8. O sistema deverá demonstrar o status da Requisição de Registro 

de Preços (Ativa e Cancelada); 

11.8.9. O sistema deverá disponibilizar a criação de um Agrupamento de 

Requisições de Registros de Preços que estejam aprovadas para unir o 

máximo possível de quantidades a serem licitadas, em busca de economia 

de escala, além de minimizar o número de certames a ser executado. 

Deverá p 	ir o gerenciamento da consolidação das R quisições 
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demonstrando as informações referentes aos órgãos Participantes com 

seus itens e quantidades respectivas; 

D.8.10.0 sistema deverá permitir a organização do item em Lotes de 

maneira que for mais conveniente à Administração; 

D.8.11.Suportar todas as fases das Licitações realizadas através do 

Sistema de Registro de Preços desde o pedido, contratação e 

acompanhamento das Atas de Registro de Preços (cotas, saldos, unidades 

requisitantes, remanejamento de cotas, reajustes de preços) de cada 

item; 

D.8.12.Ao final do procedimento licitatório, conforme modalidade 

adotada, o sistema deverá manter registro das propostas dos Licitantes 

que disputaram o certame, e sua classificação para efeitos de 

posterior emissão de Ata de registro de Preços; 

D.8.13.0 sistema deverá gerar e emitir a Ata de Registro de Preços, 

contendo no mínimo as informações: órgão Gerenciador, Participantes, 

Grupos / Materiais ou Serviços com sua quantidade estimada para a 

validade da Ata, informações do Fornecedor vinculado à Ata, a sua 

classificação, o valor a ser registrado, numero e ano da Ata, a 

descrição dos materiais/serviços e valor total estimado e caso se 

trate de um processo por desconto, registrar o valor do desconto n 

Ata; 

D.8.14.0 sistema deverá permitir a emissão do 

Registro de Preços; 

D.8.15.0 sistema deverá possuir recurso para aviso para republicação 

da ata de registro de preço trimestralmente, sendo a quantidade 
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D.8.16.Permitir o cadastro de informações referentes a 

esclarecimentos, impugnações e providências referentes aos editais; 

0.8.17.0 sistema deverá possuir opção de anexar documentos referentes 

aos processos, tais como: Atas, Editais, Recursos, Impugnações e 

questionamentos; 

0.8.18.0 sistema deverá 

Unidade Orçamentária) 

materiais ou serviços 

emitindo a Solicitação 

Serviço; 

permitir ao órgão Participante (Secretaria / 

solicitar a aquisição / contratação dos 

constantes na Ata de Registro de Preços, 

de Entrega de Materiais ou Solicitação de 

D.8.19.A Solicitação de Materiais e/ou Solicitação de Serviços deverá 

conter informações relativas à Ata de Registro de Preços, item com o 

código e descrição do material / serviço, quantidade requisitada, 

valor registrado, justificativa de compra e observação; 

D.8.20.Após a criação da Solicitação de Materiais ou Solicitação de 

Serviços, o sistema deverá permitir a inclusão via integração 

automática ao módulo orçamentário / contábil de informações relativas 

a dotação orçamentária para fins de reserva e empenho da despesa; 

D.8.21.Após o empenhamento da despesa o sistema deverá permitir a 

emissão da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Execução de 

Serviços; 

D.8.22.0 sistema deverá permitir o gerenciamento e controle da Ata de 

Registro de Preços, permitindo realização do acompanhamento de 

contratações na Ata, controlando as quantidades máximas da Ata bem 

como as quantidades especificas dos órgãos participantes (Unidades 

Orçamentárias) conforme o planejamento anual das quantidades a serem 

util 	as, permitindo a emissão de relatórios e a consulta em tela 
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D.8.23.0 sistema deverá controlar/gerenciar as entregas relativas às 

Autorizações de Fornecimento ou Ordem de Execução de Serviço emitida, 

controlando o saldo e cancelamentos realizados; 

D.8.24.0 sistema deverá permitir o controle de transferências de cotas 

das Unidades Orçamentárias sem que seja alterada a quantidade da Ata 

de Registro de Preços; 

0.8.25.0 sistema deverá gravar os preços dos primeiros colocados para 

cada item no momento de geração da Ata de Registro de Preços no módulo 

de Banco de Preços identificando se o valor do banco de preços é um 

"PREÇO REGISTRADO" em Ata; 

0.8.26.0 sistema deverá permitir o cancelamento do item registrado na 

ata para o Fornecedor, bloqueando assim as futuras entregas desse 

item; 

D.8.27.0 sistema deverá limitar a vigência da Ata de Registro de 

Preços ao máximo de 12 meses; 

0.8.28.0 sistema deverá controlar na Solicitação de Entrega de 

Materiais ou Execução de Serviços pela Unidade Orçamentária 

Participante o saldo quantitativo para a Unidade, informando quando 

não possuir saldo na respectiva Ata de Registro de Preços; 

0.8.29.0 sistema deverá permitir a revisão de preços da 

Registro de Preços por motivos imprevisíveis ou incontroláveis pela 

Administração, sempre que o valor registrado denotar diferenças em 

relação ao preço de mercado (para cima ou para baixo); 

0.8.30.0 sistema deverá manter registro histórico, inclusive 

disponibilizar relatórios, das revisões dos preços .registrados; 

D.8.31.0 sistema deverá permitir o remanejamento de cotas entre 

Unidades Orçamentárias Participantes da Ata de Registro de Preços e 

não haviam 

participado do cert e, controlando os resp 	os saldos resultante 

7ft  

do remanejamento; 

entre as Participantes e Unidades Orçamentárias que 
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D.8.32.0 sistema deverá possibilitar a emissão de um relatório/gráfico 

de economicidade por processo, visando facilitar a apuração da 

economia gerada; 

D.9. 	ESTOQUE / ALMOXARIFADO 

D.9.1. O sistema deverá permitir registro da estrutura hierárquica dos 

almoxarifados com subordinação dos locais de armazenamento. Exemplo: 

1.02.000 - Almoxarifado Totalizador da Saúde 

1.02.001 - Almoxarifado Central da Saúde 

1.02.002 - Almoxarifado Ambulatorial 

0.9.2. O sistema deverá controlar as divisões físicas de localização 

de corredores / ruas, pallets e escaninhos para armazenamento de 

materiais; 

D.9.3. O sistema deverá possibilitar a definição do responsável pelo 

almoxarifado, esse responsável deverá estar vinculado ao cadastro de 

usuários do sistema; 

0.9.4. O sistema deverá bloquear as movimentações dos almoxarifados 

que estejam sem responsável vinculado; 

0.9.5. O sistema deverá possibilitar o controle de acesso de usuários 

a almoxarifados, possibilitando que o usuário de sistema possa ter 

acesso a mais de um almoxarifado; 

D.9.6. O sistema deverá permitir o controle de armazenamento de 

materiais perecíveis, registrando o Lote, Data de Fabricação e 

Vencimento e respectiva quantidades; 

0.9.7. O sistema deverá controlar todas as movimentações dos materiais 

no estoque, registrando as entradas e saídas e seus respectivos 

valores efetuando o cálculo de balancetes para encerramento mensal; 

D.9.8. Com base na movimentação histórica, em cada almoxarifado será 

calc do o ponto de reposição emitindo relatório de materiais em 

pon 4  reposição; 
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D.9.9. O controle físico e financeiro dos materiais deverá ser 

efetuado automaticamente fornecendo a posição do estoque para cada 

material do almoxarifado; 

D.9.10.0 sistema deverá utilizar o conceito de Centro de Custos para 

as Unidades Requisitantes e preço médio ponderado para efetuar os 

movimentos de saída; 

D.9.11.Manter histórico de documentos responsáveis pelas movimentações 

como, por exemplo, Notas Fiscais, Requisição de Material ao Estoque, 

Atesto de Recebimento de Mercadorias ou Execuções de Serviços, 

Devolução de Mercadorias, Inventários, etc.; 

D.9.12.0s mecanismos para controle das movimentações tais como 

entradas, saídas e transferências devem ser informatizados, permitindo 

a emissão de documentos para arquivamento nos setores; 

D.9.13.As Requisições de Materiais pelas Unidades Administrativas 

devem ser geradas de forma eletrônica com numeração sequencial por 

exercício; 

D.9.14.0 sistema deverá permitir que as requisições de material em 

estoque possam ser atendidas integralmente ou parcialmente; 

D.9.15.0 sistema deverá permitir aprovação, cancelamento e eliminação 

de pendência para o material requisitado, bem como o estorno da 

Requisição de Material em Estoque; 

D.9.16.0 sistema deverá ter mecanismos que bloqueiem os almoxari 

para entradas e saídas durante os períodos de inventário; 

D.9.17.0 sistema deverá permitir o lançamento de vários lotes 

materiais perecíveis tanto para as entradas quanto para as saídas de 

materiais perecíveis; 

D.9.18.0 sistema deverá permitir que nas saídas de materiais 

perecíveis seja possível o remanejamento de lote 	tantos quantos 

forem necessários para o atendimento à quantida 	ser mo mentad 

cfr 



,Q natur 
perecívfl que venceram ou que sofreram algum dano 

D.9.26.0 sistema deverá imprimir as requisições de materiais em 

estoque efetuadas; 

D.9.24.0 sistema deverá projetar as previsões de consumo para futuras 

compras, baseados em entregas que estão pendentes e o período de 

consumo a ser analisado; 

D.9.25.0 sistema deverá listar materiais em estoque por almoxarifado; 

0.9.27.0 sistema deverá permitir a saída por deterioração de materiais 

OU acidente 
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bloqueando o movimento até que a quantidade dos lotes sejam 

necessárias ao atendimento da requisição; 

D.9.19.0 sistema deverá permitir listar todos os materiais perecíveis 

a vencer em determinada data por almoxarifado e em geral, 

individualizada por almoxarifado ou geral; 

D.9.20.0 sistema deverá disponibilizar a Apropriação de Consumo por 

Centro de Custo, através das movimentações históricas; 

D.9.21.0 sistema deverá permitir o cadastramento/inclusão de notas 

fiscais quando do recebimento do material pelo almoxarifado, 

permitindo a emissão de Boletim de Recebimento de Material / Serviços, 

liberando a respectiva nota fiscal para pagamento pelo setor 

financeiro (liquidação); 

D.9.22.0 sistema deverá permitir e controlar historicamente as 

transferências de materiais entre almoxarifados; 

D.9.23.0 sistema deverá possuir integração com os módulos de Materiais 

e Serviços, Fornecedores, Aquisições, Patrimônio, Contrato, 

Orçamentário / Contábil; 
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0.9.28.0 sistema deverá disponibilizar dados para criticidade, 

relativos à curva ABC, ponto de reposição e o consumo médio para cada 

item de material; 

0.9.29.0 sistema deverá permitir que a "Requisição de Material em 

Estoque" (RME) que não for atendida pelo setor de Almoxarifado possa 

ser alterada, desde que seu status não seja "CANCELADA" ou "APROVADA"; 

D.9.30.Na saída de material do estoque para materiais perecíveis, o 

sistema deverá indicar sempre os lotes mais antigos, antes de se 

utilizar outro lote mais recente; 

D.9.31.0 sistema deverá fornecer a opção de aviso ou de bloqueio para 

itens requisitados para uma Unidade Administrativa que possua uma 

Requisição de Material em Estoque a ser atendida; 

D.9.32.Quando do atendimento de RME, o sistema deverá emitir uma Nota 

de Entrega de Material, para o Requisitante e Almoxarifado. Quando se 

tratar de material perecível, deverão constar os lotes utilizados no 

atendimento da Requisição; 

0.9.33.0 sistema deverá manter histórico das quantidades solicitadas 

na requisição de Material em estoque, as quantidades fornecidas e os 

saldos não atendidos a fim de possibilitar análise sobre demanda 

reprimida; 

0.9.34.0 sistema deverá permitir o estorno de lançamentos de otas 

Fiscais, validando se existe saldo físico e financeiro para realizar a 

operação de forma integrada ao módulo orçamentário / contábil, gerando 

um estorno de liquidação efetivada; 

0.9.35.0 sistema deverá permitir a criação de Inventário, registran 

a forma de geração do Inventário (intervalo de catálogo, se foram 

selecionados somente itens com saldo ou itens que estejam sem preço 

médio), o usuário que ciou o inventário, 

periodicidade do inventário, 

o responsável e a 
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0.9.36.0 sistema deverá permitir a visualização do resumo do 

inventário, a emissão de Ficha de Contagem, a digitação das contagens, 

visualização e emissão de consistência do inventário (resultado 

apurado com a contagem), a efetivação dos ajustes de inventário e seu 

respectivo encerramento; 

D.9.37.0 sistema deverá permitir a digitação do valor de preço médio 

para materiais que são localizados no estoque durante o inventário e 

não existiam em estoque, bem como, para aqueles materiais que estão 

sem valor pré-definido; 

D.9.38.0 sistema deverá possuir consulta ao resultado do Inventário; 

D.9.39.0 sistema deverá permitir a emissão de etiquetas para fixação 

nas prateleiras; 

D.9.40.Permitir a seleção do empenho a ser liquidado na entrada da 

•nota fiscal; 

D.9.41.Permitir o cálculo e fechamento mensal do balancete Integrado 

ao módulo contábil; 

D.10. 	CONTRATOS 

D.10.1.Permitir o registro dos contratos informando número e ano do 

contrato, Fornecedor contratado, datas de início e término, data de 

publicação, data de assinatura, vigência (meses ou dias), objeto, 

veiculo de publicação e valor; 

D.10.2.Possibilitar a inclusão de Contratos formalizados a partir de 

um processo de Aquisição por Compra ou Licitação, carregando as 

seguintes informações de forma integrada: fornecedores, modalidade, 

numero e ano da licitação ou dispensa, itens do contrato, informações 

dos eors, dados de publicação e órgão responsável; 



fornecedores, compras, materiais e serviços, estoque e patrimônio, 

facilitando o trâmite de informações sobre contratos; 

	

D.10.11. 	Emitir ficha do contrato relacionando todos os 

registrados para o contrato; 

	

D.10.12. 	O sistema deverá permitir a emissão de relatórios 

referentes aos contratos vencidos e a vencer, a partir de filtros de 

pesquisa por fornecedor, úmero contrato, dat 

faixa de datas, Ano etc.; 

cimento e ainda 
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D.10.3.Registrar a rescisão do contrato indicando motivo, data da 

rescisão, data de publicação, veiculo de publicação e observação; 

D.10.4.Registrar os dados de aditamentos, equilíbrios econômicos 

financeiros, reajustes e revisões; 

D.10.5.Registrar as paralisações do contrato alterando prazo final de 

vigência de acordo com os prazos de paralisações; 

D.10.6.Registrar as medições da execução do contrato informando o 

percentual de conclusão a cada medição e relatório de execução do 

contrato; 

D.10.7.Registrar as penalidades sofridas pelo contratado e as 

garantias exigidas; 

D.10.8.0 sistema deverá possuir relatórios básicos referentes ao 

contrato - relatório geral de contratos a vencer, contratos anulados, 

contratos em prorrogação; 

D.10.9.0 sistema deverá possuir rotina que liste os contratos que 

estão a vencer, permitindo a definição pelo usuário, da quantidade de 

dias de antecedência que ele gostaria de ser avisado do vencimento dos 

contratos; 

D.10.10. 	O sistema deverá possuir integração ao módulo de 
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0.10.13. 	O sistema deverá emitir relatório que liste o contrato e 

suas respectivas liquidações e pagamentos em formato de extrato; 

0.10.14. 	O sistema deverá permitir a exportação de uma lista de 

contratos em Excel; 

0.10.15. 	O sistema deverá permitir o anexo de arquivos vinculados 

ao contrato; 

0.10.16. 	Integração com sistema de gestão de contratos e 

integração com sistema contábil em uso ou que venha a ser utilizado 

pela CONTRATANTE. 

D.11. 	PATRIMÔNIO 

D.11.1.0 sistema deverá controlar o cadastro de bens móveis, imóveis, 

intangíveis e acervos, oferecendo meios para o controle de numeração 

dos bens patrimoniais que forem cadastrados no sistema e mecanismos 

para localização por unidade orçamentária, tipo e código de material, 

número de patrimônio, classe, processo, tipo de documento, data de 

aquisição e incorporação e localidade física da edificação; 

D.11.2.Permitir o controle do ciclo de vida do ativo, desde sua 

aquisição integrada ao módulo de Aquisições, incorporação patrimonial, 

reavaliações, transferências, depreciações, e baixa; 

D.11.3.A incorporação de bens móveis deverá ser efetuada de maneira 

integrada às movimentações de entrada do almoxarifado, somente sendo 

incorporado quando da sua destinação ao uso, realizando 

automaticamente a saída do almoxarifado; 

0.11.4.0 sistema deverá controlar os bens de acordo com a 

classificação do Grupo de Bens Contábil e Classe Patrimonial, para 

todos os tipos de Bens, facilitando a contabilização de valores; 

D.11.5.Quando se tratar de bens móveis deverá conter no mínimo as 

informações: Unidade Administrativa Responsável pelo bem, descrição, 

código do 	m de material correspondente, número do tombamento atua 

anter • 	informações sobre a Aquisição, data de in 	oração, 
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estado de conservação, informações referentes a veículo (placa, 

renavam, chassi, ano de fabricação e modelo, número do empenho, se a 

vida útil é definida ou indefinida e nos casos de definida, qual o 

prazo, valores de aquisição e depreciações, valores acumulados de 

depreciação e valor líquido e observações do bem; 

D.11.6.0 sistema deverá permitir controle de bens imóveis, incluindo 

Unidade Administrativa Responsável, Destinação, dados de endereço do 

imóvel, inscrição municipal, loteamento, dados de registro de cartório 

(matrícula, folha, livro), Lei/Decreto Municipal sobre incorporação 

medidas e área construída, proprietários anterior e atual, valor de 

aquisição, reavaliações e depreciação mensal e acumulada, assim como 

emitir relatórios listando o bem imóvel; 

D.11.7.0 sistema deverá permitir o controle de bens patrimoniais 

cedidos para utilização a outros órgãos não pertencentes à prefeitura 

ou a cidadãos por intermédio de decisão judicial ou convênios 

assistenciais; 

D.11.8.0 sistema deverá permitir o registro de declaração de 

inservibilidade de bens para processo futuro de Leilão e Baixa, 

concluindo o Desfazimento de Bens; 

D.11.9.0 sistema deverá permitir controle de bens de terceiros ce idos 

em comodato por convênios, contratos administrativos ou cessão de uso 

disponibilizando campos para entrada de dados referentes ao processo; 

	

D.11.10. 	Para o controle de bens de terceiros o sistema deverá 

disponibilizar os seguintes campos: Número de Registro (que poderá 

ficar sem número), Proprietário do Bem, Estado de Conservação; 

Localização, Data de Entrega do Bem, Previsão de Devolução, Data 

Efetiva de Devolução ou descarte por inservibilidade, Descrição 

Bem, e valor do bem; 

	

D.11.11. 	O sistema deverá permitir transferência e regi 

histórico da movimentação de bens entre Unidades Administrat 
1 

registrando o estado de conservação no e,,uto da tfansferência. 
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D.11.12. 	O sistema deverá controlar o histórico de manutenções 

ocorridas no patrimônio; 

	

D.11.13. 	O sistema deverá permitir a entrada de dados de garantia, 

número de série de equipamentos, e deverá manter o controle sobre 

vencimento dos prazos de garantias do fabricante ou do mantenedor do 

bem oferecidas ao material ou manutenção; 

	

D.11.14. 	O sistema deverá permitir a avaliação de bens registrando 

o prazo de vida útil, valor de mercado, valor apurado de reavaliação 

ou perda de valor recuperável e valor residual; 

	

D.11.15. 	O sistema deverá permitir controle de incorporações, 

quanto aos bens móveis, integrado ao módulo de Aquisições controlando 

a quantidade a ser incorporada de acordo com a Nota Fiscal ou 

documento correspondente; 

	

D.11.16. 	O sistema deverá permitir controle de baixas patrimoniais 

com base nos bens declarados como inservíveis, disponibilizando, caso 

exista a necessidade, campo para registro de laudo (motivo) 

comprobatório da baixa e processo administrativo associado; 

	

D.11.17. 	Quando se tratar de baixa por alienação por venda, o 

sistema deverá registrar o valor de venda para apuração do "ganho" ou 

"perda" com a venda o bem; 

	

D.11.18. 	O sistema deverá permitir o registro de inventário 

patrimonial de bens móveis, exportando dados para coletor; 

	

D.11.19. 	O sistema deverá registrar as divergências de localização 

de bens durante o inventário, isto é, bens localizados em determinado 

setor, mas pertencentes a outra unidade administrativa para fins de 

futura regularização de forma simples e intuitiva; 

	

D.11.20. 	O sistema deverá permitir o controle de contrato de 

locação de bens patrimoniais imóveis a terceiros, com informações do 

locatário, formas de pagamento, periodicidade do pagamento, data de 
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D.11.21. 	O sistema deverá permitir geração de etiquetas com código 

de barras contendo o número de tombamento do patrimônio, a fim de 

agilizar a execução de inventário de bens móveis por coletor; 

D.11.22. 	O sistema deverá registrar e emitir o Termo de 

Responsabilidade, individual ou setorial dos bens patrimoniais; 

D.11.23. 	O sistema deverá emitir relatório para inventário de bens 

por unidade administrativa; 

D.11.24. 	O sistema deverá possuir rotina para inventário de bens 

(móveis, acervo, intangível e veículo) possibilitando informar a 

localização atual do bem e o estado de conservação; 

D.11.25. 	O sistema deverá realizar as movimentações necessárias no 

patrimônio para ajustes dos bens (localização e estado de conservação) 

de acordo com o informado no inventário; 

D.11.26. 	O sistema deverá oferecer a possibilidade de bloquear a 

movimentação de patrimônio para a unidade gestora ou unidade 

orçamentária que estiver com o inventário patrimonial aberto a fim de 

garantir a confiabilidade nas informações do inventário; 

D.11.27. 	O sistema deverá permitir a emissão de r 	r10 

demonstrando os bens inventariados: "Localizados e pertencentes ao 

setor"; "Localizados mas pertencentes a outro setor"; e "Não 

Localizados"; 

41; 

D.11.28. 	O sistema deverá efetuar o controle mensal financeiro do 

bem demonstrando o valor anterior do bem, o valor de baixa, 

reavaliação, depreciação, redução de valor recuperável, valor líquido 

de baixa e valor atual do bem, emitindo relatório da movimentação 

bens; 

0.11.29. 	O sistema deverá, a cada evento de lançamento de valores 

no controle patrimonial, possuir integração ao mód 	orçame ário 

V 

/0,  

contábil sobre os eventos contábeis a serem 
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D.11.30. 	O sistema deverá emitir relatório, por período, mensal e 

anual, das manutenções preventivas e corretivas dos bens para auxiliar 

na gestão patrimonial; 

	

D.11.31. 	O sistema deverá possuir filtros de busca e localização 

de cadastros de bens patrimoniais; 

	

D.11.32. 	O sistema deverá permitir busca de bens patrimoniais por 

palavras inteiras ou parte de palavras; 

	

D.11.33. 	O sistema deverá permitir o controle e registro de bens 

imóveis aforados a terceiros; 

	

D.11.34. 	O sistema deverá permitir emissão de relatórios de bens 

móveis por unidade orçamentária, por forma de aquisição, por código de 

material (quando se tratar de bens móveis), por faixa de valores de 

aquisição e por data de aquisição e incorporação; 

	

D.11.35. 	O sistema deverá permitir a inclusão de fotos e arquivos 

de quaisquer formatos para os bens; 

D.11.36. 	Permitir a emissão de relatório de itens baixados (por 

exemplo: por período, por tipo de patrimônio, por tipo de baixa e por 

faixa de patrimônio); 

D.11.37. 	O Sistema deverá permitir a alteração do número de 

plaqueta do patrimônio; 

D.11.38. 	Classificar o cálculo de depreciação, exaustão ou 

amortização de acordo com o Grupo e Classe de Bem Patrimonial; 

D.11.39. 	Permitir o estorno de operações que envolvam os 

lançamentos e movimentações nos bens, quando cabível; 

D.11.40. 	Permitir a reclassificação de bens de uma classe 

patr • ial para outra, realizando o movimento de incorporação e baixa 

fin 	a, integrado aos eventos contáveis; 

k\---------174 
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13.11.41. 	Permitir o cálculo patrimonial para atualização dos bens; 

D.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

D.12.1.Permitir a geração dos arquivos XMLs em atendimento a AUDEPS 

fase IV para envio ao TCE-SP; de maneira que não seja necessária 

qualquer intervenção manual no arquivo gerado, garantindo a 

integridade 

D.12.2.Possuir relatório de validação das informações que devem ser 

preenchidas no sistema para facilitar a identificação de 

inconsistências nos processos antes de enviá-los ao tribunal de contas 

do estado; 

D.12.3.0 sistema deverá manter histórico de todos os arquivos gerados 

D.13. OUTROS 

D.13.1.Desenvolvimento de rotina de integração com a Bolsa Eletrônica 

de Compras, SECSP, para importação e exportação de dados para pregão 

eletrônico. A Prefeitura de São Caetano já possui convênio firmado e 

os modelos de webservices para acesso aos dados. 

D.13.2.Emissão de modelo de Edital em arquivo tipo .DOC, já 

configurado com as partes fixas e variáveis de cada licitação. 

D.13.3.Emissão de relatório de valores/modalidade por secretaria - 

sintético e analítico. 

D.13.4.Integração com sistema de Diário Oficial do Município 

D.13.5.Possibilitar gerar cota de ME/EPP para as requisições de forma 

automática. 

D13.5.1. Caso a geração de cota de ME/EPP gere requisição 

adicional, desmembrar automaticamente a reserva/solicitação se já 

realizada. 

D.13.6.0pção 	de 	gerar 	relação 

agrupamento/modalidade. 

C...,\  

requisições , 
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D.13.7.0 sistema poderá ser utilizado de forma descentralizada, 

permitindo que cada unidade administrativa, possa fazer seu inventário 

e movimentações internas de sua localização dentro da edificação, 

através de registro de usuário e senha; 

D.13.8.0 sistema deverá oferecer rotina de "controle carga", para 

controle de bens sem placas de identificação, porém que necessitam de 

controle de quantidade dentro da unidade, como por exemplo: 

estetoscópios, estabilizadores, carteiras e cadeiras escolares, 

extintores de incêndio, botijões de gás e etc.; 

0.13.9.0 sistema deverá permitir a alienação dos bens por leilão de 

forma individual ou por lote; 

	

D.13.10. 	O sistema deverá ter modulo de incorporação em lote de 

bens de terceiros por exemplo com contrato de reversibilidade ou de 

extinções de fundações municipais, com rotina simples, permitindo 

importação eletrônica de dados, por exemplo arquivo texto ou planilha 

eletrônica; 

	

0.13.11. 	O cálculo mensal (fechamento de mês) deverá ser feito 

através de tipo de patrimônio (veículo, móvel, intangível, acervo e 

imóvel) e cada qual em sua classe patrimonial, contendo as baixas, 

incorporações especiais (doações e outros), incorporações por compra, 

depreciações e reavaliações; 

	

0.13.12. 	Rotina para desmembramento de um bem, gerando mais de um 

bem, por exemplo, desmembramento de uma estação de trabalho para 3 

mesas em separado; 

	

0.13.13. 	Rotina de marcação no sistema por parte da Unidade 

Administrativa de bens a serem retirados pelo patrimônio como 

inservível, a ser liberado pelo setor de patrimônio para efetivação da 

retira pelo transporte da prefeitura. 

61v_C4)  
176 



Prefeitura Municipal" de São Caetano do Sul" 
Estado de São Paulo 

Processo n' 300.170/2019 
	

Contrato n° 276/2019 

E - CONTROLE DE PROCESSOS E PROTOCOLO NA WEB"  

E.1. Possuir 	catálogo 	dos 	assuntos, 	possibilitando, 	no 

mínimo, a categorização por grupos e órgão responsável. 

Permitindo ainda o cadastro de roteiro previsto para 

tramitação com definição de tempo de permanência por local; 

E.2. Permitir a abertura de processos registrando os dados do 

requerente, assunto, possíveis documentos e local de 

atendimento. Permitir ainda que tal registro seja efetuado 

em forma de passos, que proporcione maior praticidade no 

atendimento ao cidadão; 

E.3. Possibilitar que numeração dos processos seja única ou 

por exercício; 

E.4. Emitir comprovante de protocolização para o interessado 

no momento da inclusão do processo com, no mínimo, as 

seguintes informações: 

*Número do Processo; 

* Data de Abertura; 

*Requerente; 

*Assunto; 

*órgão responsável pelo Assunto; 

*Código para acesso à consulta via internet. 

E.5. Emitir etiquetas de protocolo contendo, no mínimo: 

*Número do Processo; 

* Data de Abertura; 

*Requerente; 

*Assunto. 

E.6. Permitir o acompanhamento da tramitação do processo e a 

situação que se encontra, mantendo histórico dos trâmites e 

providências/despachos adotados; 

177 



E.15. itir relatório informando os desvios entr 

est' 	ivas de prazo de conclusão e tempo de permanênc ; 
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E.7. Possuir 	rotina de 	confirmação de 	recebimento dos 

processos em trânsito. Permitir o recebimento somente por 

usuários com acesso ao órgão; 

E.8. Emitir relatório de processos pendentes de confirmação 

de recebimento; 

E.9. Possibilitar a 	representação 	em modo 	gráfico 	dos 

processos por assunto para acompanhamento dos níveis de 

solicitação; 

E.10. Possibilitar 	o 	apensamento/anexação 	de 	processos 

gerando documento comprobatório com, no mínimo, as 

informações: 

*órgão onde foi realizado o apensamento; 

*Data/Hora do apensamento; 

• Processos apensados; 

G,  Processo principal; 

• Usuário que apensou; 

4B órgão de lotação do usuário; 

*Local para assinatura. 

E.11. Possibilitar o cadastramento de locais de arquivamento 

com informações que facilite a localização física dos 

processos. Permitir informar, no mínimo: 

*órgão; 

• Descrição do local; 

4,  Responsável; 

▪ Tempo de arquivamento; 

Ck 

E.12. Permitir 	consultar 	os 	processos 	que 	excederam a 

temporalidade prevista para o local; 
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E.14. Possibilitar a exportação dos dados de processos para 

planilha, permitindo selecionar as colunas desejadas para a 

composição da planilha; 

E.15. Possuir rotina para registrar o empréstimo 	e 	a 

devolução do processo e manter o histórico das operações; 

E.16. Na protocolização, verificar se o requerente possui 

processos abertos com o mesmo assunto, exibindo para o 

atendente, em caso afirmativo, a lista dos processos 

existentes; 

E.17. Permitir 	ao 	atendente 	consultar 	informações 

complementares sobre o assunto abordado com o cidadão 

durante o atendimento, bem como os documentos necessários 

para o andamento do processo; 

E.18. Possibilitar 	configurar 	a 	obrigatoriedade 
	

da 

providência ao tramitar o processo. Permitir, contudo, 

configurar a quantidade mínima de caracteres exigidos; 

E.19. Possuir rotina de configuração para definir 

processos com apensos/anexos podem ser tramitados ao arquivo 

morto ou devem ser desanexados antes da operação; 

E.20. Permitir registrar a providência adotada, despacho, 

situação atual, custo de execução e usuário responsável p 

providência a cada trâmite gerado. Possibilitar ainda que o 

texto da providência seja formatado; 

E.21. Possibilitar a abertura de novos volumes para o 

Processo. 	Permitir informar, no mínimo, o solicitante e o 

usuário responsável pela abertura, imprimindo o termo de 

encerramento e abertura de volume; 

se OS 

E.22. Permitir que os volumes gerad 

entre os órgãos da administração; 

am ser emiec2hastado 

(N 
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4)... processos aos requerentes com opções de envio por carta e/ou 

tf e-mail; 

E.30. Possibilitar visualizar todo histórico dos avisos de 

pendências registrados para o processo; 

/-n E.29. Possibilitar 	registrar 	avisos 	de 	pendências 	dos 

E.32. Possibilitar consulta detalhada dos dados do processo, 
po 	bilitando a impressão dos dados conforme a necessidade 

uário; 

E.31. Possibilitar o acompanhamento das fases de execução da 

ordem de serviço geradas para o processo; 
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E.23. Possuir rotina para incorporação de processos. Permitir 

configurar se os processos incorporados devem tramitar junto 

ao principal; 

E.24. Possibilitar a conclusão dos processos em qualquer 

órgão, havendo a possibilidade de tramitá-los para o arquivo 

morto sem a necessidade de reativação; 

E.25. Possibilitar o cancelamento de trâmites de processos 

que foram remetidos, porém ainda não foi confirmado o 

recebimento; 

E.26. Possibilitar que somente usuários autorizados tenham 

acesso aos dados do processo sigiloso; 

E.27. Possibilitar cadastrar no catálogo de assuntos qual a 

relação de documentos exigidos para o andamento do processo; 

E.28. Possibilitar a geração de uma ordem de serviço a partir 

de um processo em aberto, podendo bloquear a tramitação do 

processo até a conclusão da ordem de serviço gerada; 
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E.33. Permitir registrar a localização física de boletos de 

pagamento dos processos de compra; 

E.34. Possibilitar anexar arquivos digitais em diversos 

formatos ao processo; 

E.35. Possibilitar que os processos possam ser requisitados, 

impedindo a tramitação para outro órgão que não seja o que o 

requisitou; 

E.36. Possibilitar que o processo encerrado ou que se 

encontra em órgão de arquivo morto possam ser informados os 

dados do local físico do arquivamento; 

E.37. Possibilitar 	a 	solicitação 	do 	desarquivamento 	de 

C7  

processos, onde o arquivista poderá atender ou rejeitar a 

solicitação; 

E.38. Possuir uma funcionalidade que permita ao u uario 

verificar o status das suas solicitações de desarquivamento 

pelo sistema; 

E.39. Permitir registrar documentos para juntar aos processos 

onde, no mínimo, devem ser informados os dados do 

responsável pela entrega e o motivo. Emitir comprovante de 

protocolização ao término do registro; 

E.40. Possibilitar o encaminhamento dos documentos a serem 

juntados fisicamente aos processos; 

E.41. Possibilitar 	a 	confirmação 	do 	recebimento 	dos 

documentos aos processos; 

4B Deve conter número da remessa de juntada e permitir a 

ser reimpressão e canc 

confirmado o envio. 

ssa mesmo após 
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E.42. Permitir 	a 	retirada 	de 	documentos 	juntados 	aos 

processos onde, no mínimo, deve ser registrado o motivo e o 

usuário que retirou; 

E.43. Possibilitar a emissão, no sistema de tributos através 

de integração com sistema de Administração Tributária, de 

taxas referentes aos documentos recebidos; 

E.44. Permitir 	pesquisar 	todo 	histórico 	de 	documentos 

juntados aos processos; 

E.45. Possibilitar a movimentação de local de arquivamento 

dos processos sem necessidade de tramitar os processos 

novamente; 

E.46. Possuir rotina para realizar trâmites dos processos 

digitalmente, sem necessidade de envio do processo físico, 

permitir enviar para os órgãos com acesso exclusivo a esse 

tipo de tramitação, enviar e-mail ao responsável pelo 

recebimento. Enquanto esses processos estiverem nesse tipo 

de tramitação não será permitida a tramitação por vias 

normais. Permitir ainda, configurar tempo máximo de 

permanência do processo nesse tipo de tramitação. 

Possibilitar que os processos possam voltar a serem 

tramitados pela forma tradicional; 

E.47. Permitir o controle de numeração de processos por 

empresas, sem repetição da numeração dos processos; 

E.48. Permitir 	incluir 	os 	locais 	de 	arquivamento 	e 

estabelecer nomenclaturas próprias de cada local; 

E.49. Emitir relatório de processos que foram reativados por 
perípçio de reativação; 

C...‘g 
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E.50. Emitir relatório de controle dos processos por órgão 

onde deve constar, no mínimo, o total de processos, a 

quantidade atrasada e quantidade em dia, com percentuais; 

E.51. Emitir relatório de processos abertos por período 

contendo, no mínimo: 

*Número, Ano do Processo; 

* Data de abertura; 

*Requerente; 

*Assunto; 

*Complemento do assunto; 

*órgão atual. 

E.52. Emitir relatório estatístico das tramitações realizadas 

por órgão e período, podendo emitir das ações de 

recebimento, envio ou distribuição; 

E.53. Permitir integração com o sistema de gestão tribut ria 

através da geração de guias para pagamento de taxas 

pertinentes ao assunto solicitado no momento da abertura do 

processo; 

E.54. Permitir que as guias sejam impressas em nome do 

requerente, beneficiário ou terceiros 

E.55. Permitir que o andamento do processo seja liber 

somente após o pagamento ou liberação manual do processo; 

E.56. Permitir, para abertura do processo, a importação dos 

‘0; 
dados do contribuinte através dos cadastros do sistema de 

gestão tributária, tais como mobiliário, imobiliário e 

outros; 

E.57. Permitir a pesquisa 

das taxas de um processo; 

reimpressão da guia de pagamento 

V 

183 



Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul" 
Estado de São Paulo 

Processo n° 300.170/2019 
	

Contrato n° 276/2019 

E.58. Emitir relatório das guias de pagamento geradas pelo 

sistema de protocolo por período; 

E.59. Permitir que os usuários de órgãos, que não seja o 

protocolo, autuem processos administrativos internos, nessa 

modalidade o requerente sempre será a empresa tendo como 

solicitante o órgão interessado; 

E.60. Permitir que seja gerado o número de processo de forma 

rápida, preenchendo apenas o requerente e assunto sem a 

necessidade de preencher demais informações visando a 

rapidez no atendimento. O sistema deverá possuir uma 

funcionalidade que permita revisar todos os processos 

pendentes que precisam ser alterados; 

E.61. Permitir que usuários com permissão possam isentar o 

requerente do pagamento de taxas pertinentes ao assunto; 

E.62. Possibilitar a adição de arquivos digitais quando for 

realizado o recebimento de um documento. 

E.63. Disponibilizar a visualização dos processos registrados 

no sistema em modo de mapa de pontos, onde neste mapa é 

possível realizar filtros por Exercício, Status, Assunto e 

Bairro. Ao clicar sobre um ponto deverá exibir informações 

inerentes àquele processo. 

E.64. Disponibilizar a visualização dos processos registrados 

no sistema em modo de mapa de calor, onde neste mapa é 

possível realizar filtros por Exercício, Status, Assunto e 

Bairro. 

E.65. Disponibilizar a visualização dos dados estatísticos 

dos processos registrados no sistema, permitindo pelo menos 

filtro por exercício e mês, tendo a possibilidade de 

disponibilizar ainda a visualização destes dados em forma de 

gráficos. 

184 



Prefeitura Municipal" de São Caetano do Sul" 
Estado de São Paulo 

Processo n° 300.170/2019 	Contrato n° 276/2019 

F - ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO NA WEB  

O sistema deve ser desenvolvido com o objetivo de controlar todas as 

informações referentes a falecimento e outros fatos ocorridos nesta área 

pública, com o intuito de fornecer relatórios gerências e estatísticos 

além de propiciar a seus operadores uma fácil visualização e consulta a 

dados atuais e históricos, mantendo a integridade de tais dados. 

F.1 Cadastros Básicos: 

F.1.1 Cadastro de Cemitérios: Manter informações em forma de 

registros com o código único sequencial e crescente, descrição e dados 

de endereçamento postal (CEP, Logradouro, Bairro, Cidade e UF); 

Possibilitar a manutenção dos registros (Inclusão, Alteração e 

Exclusão) no mesmo formulário que se realiza a consulta. 

F.1.2 Cadastro de Graus de Parentesco: Manter informações em forma de 

registros com o código único sequencial e crescente e descrição; 

Possibilitar a manutenção dos registros (Inclusão, Alteração e 

Exclusão) no mesmo formulário que se realiza a consulta. 

F.1.3 Cadastro de Causa Mortis: Manter informações em forma de 

registros com o código único sequencial e crescente e descrição; 

Possibilitar a manutenção dos registros (Inclusão, Alteração e 

Exclusão) no mesmo formulário que se realiza a consulta. 

F.1.4 Cadastro de Características Físicas 

Fornecer cadastros independentes de Cor dos Olhos, Cútis, Cabelo, 

Cicatriz, Tipo Sanguíneo, Naturalidade, mantendo informações em forma 

de registros com o código único sequencial e crescente e descrição 

para cada cadastro; Possibilitar a manutenção dos registros (Inclusão, 

Alteração e Exclusão) no mesmo formulário que se realiza a consulta. 

F.1.5 Cadastro de Funerárias 

Fornecer cadastros independentes de Funerárias mantendo informações em 

forma de registros com o código único sequencial e cresce e, nome, 

v xug 
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endereço, bairro, cidade, estado, CEP, e-mail e telefone; Possibilitar 

a manutenção dos registros (Inclusão, Alteração e Exclusão) no mesmo 

formulário que se realiza a consulta. 

F.1.6 Cadastro de Entidades Hospitalares 

Fornecer cadastros independentes de entidades hospitalares mantendo 

informações em forma de registros com o código único sequencial e 

crescente, nome, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, e-mail e 

telefone; Possibilitar a manutenção dos registros (Inclusão, Alteração 

e Exclusão) no mesmo formulário que se realiza a consulta. 

F.1.7 Cadastro de Pessoas 

Manter informações em forma de registros com o código único sequencial 

e crescente, Nome, Tipo de Pessoa, número do CPF/CNPJ, dados de 

endereçamento postal CEP, Logradouro, Bairro, Cidade e UF, número do 

logradouro, complemento do endereço; Possibilitar a manutenção dos 

registros (Inclusão, Alteração e Exclusão) no mesmo formulário que se 

realiza a consulta. 

F.1.8 Cadastro de Endereçamento 

Fornecer cadastros Logradouro, Bairros, Cidades e UF, mantendo 

informações em forma de registro; Possibilitar a manutenção dos 

registros (Inclusão, Alteração e Exclusão ) no mesmo formulário que se 

realiza a consulta. 

F.2.1 Requisitos Básicos: 

• Todas os cadastros devem possibilitar as pesquisas em forma de 

registros, filtrando os conteúdos desejados de acordo com a 

necessidade, permitindo, inclusive, mesclar vários filtros em uma 

única consulta; 

• Possibilitar a escolha dos registros que ordenarão a listagem; 

• Possibilitar a seleção das colunas para impressão da pesquisa em 

relatório e exportar o conteúdo da pesquisa para arquivo em formato 

texto, PDF e EXCEL (.xls). 
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F.3.1 Cadastro de Concessões: 

• Manter informações em forma de registros com: 

• Número da Sepultura; 

• Número da Quadra; 

• Descritivo da Construção; 

• Ano e Número do processo administrativo que gerou a concessão; 

• Data da Concessão; 

• Cemitério buscando dados no cadastro de cemitérios; 

• Tipo de Concessão (Perpétua ou Temporária); 

• Período de Concessão no caso de concessão temporária e valor da 

concessão; 

• Possibilitar o cadastramento de vários autorizados em forma de 

registro, vinculados a uma determinada concessão, contendo a pessoa 

buscando as informações do cadastro de pessoas e grau de parentesco 

do cadastro de grau de parentesco; 

• Possibilitar adicionar arquivos digitalizados ou imagens ao 

registro da concessão. 

F.3.2 Cadastro de Falecido 

• Manter informações em forma de registros com: 

• Concessão Buscando do cadastro de concessões trazendo (N° da 

Sepultura e N° da Quadra), Carneira, Concessionária e Autorizado 

filtrando de acordo com a concessão; 

• Dados do falecido buscando do cadastro de pessoas; 

• Data de Nascimento; 

• Data de Sepultamento; 

• Data de Falecimento; 

• Cartório; 

• Data do Atestado de Óbito; 

• Idade; 

• Declarante buscando do cadastro de pessoas; 

• Causa Mortis possibilitando o registro de mais de uma quando 

houver; 

• Nome e CRM do médico que concedeu atestado; 

• Observações do óbito; 

• Sexo; 
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• Estado Civil; 

• Natimorto (Sim/Não); 

• Tempo de gestação de natimorto; 

• Membro; 

• Filiação (Nome do Pai e da Mãe); 

• Cútis; 

• Cor dos Olhos; 

• Cabelos; 

• Funerária; 

• Região Procedente; 

• Cicatriz; 

• Naturalidade; 

• Nacionalidade; 

• Raça; 

• Profissão; 

• Entidade que prestou assistência hospitalar. 

• Possibilitar o cadastramento de vários parentes em forma de 

registro, vinculados a um determinado falecido, contendo a pessoa 

buscando as informações do cadastro de pessoas e o grau de 

parentesco do cadastro de Grau de Parentesco; 

• Possibilitar vincular arquivos digitalizados ou imagens ao 

registro do falecido. 

F.3.3 	Movimentação de Falecido 

Possibilitar registrar as movimentações ocorridas com os registros 

de falecidos no cemitério, desde a sua inclusão até a retirada 

definitiva para ossário ou trasladação para outro cemitério. 

• Permitir consultar todas as movimentações ocorridas com o 
falecido. 

114.3.4/ 	Ordem de Serviço 

• Possibilitar manter em forma de registro com: 

I Numero sequencial gerado por sistema; 

I Ano; 

I Status que pode ser Aguardando Execução, Em Execução, Concluid 

CÀ//1  
ou Cancelado 
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• Data abertura; 

• Data previsão de execução; 

• Observação; 

• Responsável pela execução que pode ser um funcionário ou um 

terceiro; 

• Cemitério; 

• Identificação da concessão; 

• Data de conclusão; 

• Prioridade que pode ser Baixa, Normal, Alta ou Urgente; 

• Identificação do falecido; 

• Pessoa que solicitou. 

• Permitir que sejam incluídos itens de serviço na Ordem de Serviço 

com a identificação do serviço, quantidade e valor unitário; 

• Possibilitar o apontamento de materiais utilizados na execução da 

ordem de serviço com a descrição do material, quantidade e 

observação; 

• Emitir a Ordem de Serviço com os dados: 

• Número e ano; 

• Data e hora de abertura; 

• Previsão de atendimento; 

• Responsável; 

• Cemitério; 

I Status; 

I Solicitante; 

• Falecido; 

• Concessão; 

• Itens de serviço. 

F.3.5 	Controle de renovação de Nichos Perpétuos 

F.3.6 	Gestão de restos mortis 

F.4 Relatórios 
F.4.1 	Falecidos por Causa ~tis: Deve filtrar registros do 

cadastro de falecidos por período de falecimento e causa mortis; 

tético e Analítico. O 

s por Caa Mortis e 
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totalizar por mês de Janeiro a Dezembro, inclusive possibilitar a 

opção de visualização por gráficos. No modelo Analítico, 

possibilitar visualizar os Falecidos por Causa Mortis e demais 

informações pertinentes ao falecido. 

F.4.2 - Falecidos por Quadra: Deve filtrar registros do cadastro de 

falecidos por quadra inicial e quadra final, apresentando quebra por 

quadra; Possibilitar selecionar o cemitério e o período de 

falecimento; 

F.4.3 - Concessionário e Autorizados por Concessão: Deve filtrar 

registros do cadastro de falecidos por concessão, apresentando 

quebra por concessão contendo o N° e Ano do processo administrativo, 

Quadra e Sepultura; 

F.4.4 - Falecidos para exumação: Possibilitar filtrar registros do 

cadastro de falecidos por cemitério, 	período de vencimento e 

permanência, apresentando os falecidos, localização, sepultura e 

data de vencimento da mesma. Possuir relatório de vencimentos de 

prazo para exumação 

F.4.5 - Falecidos por período: Possibilitar filtrar registros do 

cadastro de falecidos por cemitério, mês e ano de sepultamento, 

apresentando os dados do falecido e do óbito, com as Causas Mortis. 

F.4.6 - Movimento de falecidos no período: Possibilitar filtrar 

registros dos movimentos dos falecidos em um determinado período e 

por tipo de movimentação realizada. 

F.4.7 - Relatórios de Inunações por: 

*Atividade Profissional; 

*Naturalidade; 

*Entidade de Assistência Hospitalar; 

*Região de Procedência; 

*Empresa Funerária; 

*Concessão; 
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*Período de Sepultamento; 

*Idade e Sexo; 

*Estado Civil e Sexo; 

*Localização. 

*Causa Mortis 

F.4.7.1. Possibilitar a emissão de forma resumida ou registro a 

registro. 

F.4.7.2. Possibilitar filtrar os registros por determinado período 

de sepultamento. 

F.4.7.3. Possibilitar filtrar os registros de um cemitério ou de 

todos. 

F.4.7.4. Para as emissões resumidas permitir selecionar impressão 

de um gráfico. 

F.5 Formulários 

F.5.1 Guia de Sepultamento: Deve ser referente a um falecido e deve 

conter os seguintes campos N° da Sequência de Sepultamento, Nome do 

Falecido, Nome o Cemitério, Data do Sepultamento, Hora d 

Sepultamento, Quadra, Sepultura e Carneiro, Nome e CRM do Médico que 

ai 

emitiu o atestado de óbito, Descrição da Causa Mortis, Nome do Pai e 

da Mãe do Falecido, Observações registradas no cadastro de falecimento 4j" 

as assinaturas do Concessionário/Autorizado e do Declarante contend 

seus respectivos nomes; 

F.5.2 Ficha do Falecido: Deve ser referente a um falecido e deve 

conter os seguintes campos N° da Seqüência de Sepultamento, Nome do 

Falecido, Nome o Cemitério, Data do Sepultamento, Quadra, Sepultura e 

Carneiro, Nome e CRM do Médico que emitiu o atestado de óbito, 

Descrição da Causa Mortis, Nome do Pai e da Mãe do Falecido, 

Observações registradas no cadastro 	falecimento, Nome do 

Concessionário/Autorizado e do Declarante; 

F.6 Administrativo 

Ei 
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F.6.1 Usuários: Possuir um cadastro de usuários do sistema que devem 

ter uma identificação e senhas individuais para entrar no sistema, e 

cada usuário deve ter as seguintes permissões, no mínimo: 

*Cemitérios - Incluir, Alterar, Excluir; 

*Pessoas - Incluir, Alterar, Excluir; 

*Concessão - Incluir, Alterar, Excluir; 

*Falecido - Incluir, Alterar, Excluir, Alterar Concessão, 

Movimentar; 

*Usuários - Incluir, Alterar; 

*Cadastros Básicos - Incluir, Alterar, Excluir; 

*Ordem de Serviço - Incluir, Alterar, Excluir; 

*Guia de Pagamento - Visualiza, Registra, Parcelamento, Informa data 

de vencimento, Libera para execução, Reimprimir. 

F.6.1.1. Permitir que em caso de perda de senha pelo usuário, o 

administrador possa reinicializar a senha para que o usuário informe 

nova senha. 

F.6.1.2. Possibilitar que o usuário possa trocar a senha sempre que 

achar necessário, informando a senha atual e a nova senha. 

F.6.2 Auditoria: Possibilitar o rastreamento de alterações efetuadas 

pelos usuários no sistema, com tela para consulta onde apresente os 

dados: 

*Tabela do sistema; 

*Coluna da tabela; 

*Identificação do registro alterado; 

*Usuário que alterou; 

*Data e hora da alteração; 

*Valor antes da alteração; 

*Valor depois da alteração. 

F.7 Integração 

F.7.1. Permitir a integração com o sistema de gestão tributária 

através da emissão de guias para pagamentos de taxas pertinentes ao 

serviços prestados pela administração do cemitério. O sistema deve 
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possibilitar o controle das guias pagas, autorizando a execução se a 

guia for baixada /ou permitir que o usuário que tiver permissão possa 

autorizar manualmente a execução. 

F.7.2. Os dados do solicitante devem ser incluídos automaticamente 

guando não forem encontrados nos cadastros do sistema de gestão 

tributária, para possibilitar a emissão da guia. 

F.7.3. Permitir a reimpressão da guia para pagamento das taxas. 

F.8 Outros 

F.8.1. Gestão de agenda de funerais e trans1ados 

G - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA WEB  

O Sistema de Controle Interno deve estabelecer os procedimentos 

que permitam exercer a fiscalização dos atos da administração 

direta e indireta, comprovando a legalidade e avaliando os 

resultados da gestão dos recursos públicos. Além disso, deve 

possibilitar a tratativa de irregularidades na gestão das 

causas, elaboração de plano de ações, monitoramento da execução 

das ações e gestão dos riscos envolvidos, utilizando ferrament 

da qualidade como 5W211, 

Gráfico de Gantt. 

Compõe o Sistema do Controle  

Diagrama de Ishikawa 

Interno o conjunto de órgãos 

PDCA, 5 Porquês, 

consubstanciam a Administração Pública, atuando de forma 

integrada. O controle será exercido por servidores da própria 

entidade auditada, conforme as normas, regulamentos e 

procedimentos, em consonância com os preceitos gerais da 

Constituição Federal e das leis que regem a administração 

pública. 

O sistema deve estar disponível na plataforma Web, e ser 

composto pelos requisitos abaixo: 

G.1Auditoria 

G.1.1. Permitir o cadastro de diferentes tipos de auditori 

G.1.2. Permitir o cadastro de check 	contendo normas /leis 

com itens e subitens em estrutura 	ore. 
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G.1.3. Permitir criar auditorias, com geração automática do 

número por exercício. 

G.1.4. Permitir suspender e cancelar auditorias ainda não 

finalizadas. 

G.1.5. Permitir planejamento de auditorias, determinando seu 

tipo, data de início e término, auditor, auditados e as 

normas a serem auditadas. Uma auditoria em andamento pode 

ter seu planejamento alterado, caso seja necessário inserir 

e/ou remover normas e envolvidos durante a sua execução. 

G.1.6. O sistema deve enviar um e-mail automático de 

notificação para o auditor responsável pela auditoria. 

G.1.7. Permitir que o auditor execute a auditoria, indicando 

a regularidade ou irregularidade de cada norma e relatando 

as 	observações 	obtidas, 	sendo 	possível 	pausar 	o 

preenchimento a qualquer momento. 

G.1.8. Permitir anexar arquivos de diversos formatos à 

auditoria. 

G.1.9. Permitir visualização de todo o processo de 

auditoria, o que inclui os dados da mesma, seu planejamento, 

execução, anexos, status e progresso percentual, que devem 

ser automaticamente atualizados de acordo com o andamento da 

auditoria. 

G.1.10. Permitir finalizar da auditoria com possibilidade de 

criar processos que deem andamento às irregularidades 

encontradas. 

G.2 Irregularidades 

G.2.1. Permitir o cadastro de diferentes tipos de 

irregularidades. 
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G.2.2. Permitir criar irregularidades a partir da execução 

da auditoria ou da identificação da necessidade, informando 

seu tipo, data de inicio e término, com geração do número 

por exercício e direcionamento para um responsável que deve 

receber um e-mail de notificação. 

G.2.3. Permitir cancelar uma irregularidade. 

G.2.4. O sistema deve permitir que o responsável da 

irregularidade analise suas causas através do método 5 

Porquês ou Diagrama de Ishikawa, e defina a equipe de 

análise envolvida. 

G.2.5. Permitir criar um plano para correção da 

irregularidade, indicando quais ações devem ser executadas. 

G.2.6. Permitir visualização de todo o processo da 

irregularidade, o que inclui os dados da mesma, análise das 

causas, status e progresso percentual, que atualizam 

automaticamente de acordo com o andamento do plano de 

correção da irregularidade. 

G.3Plano de Ação 

G.3.1. Permitir o cadastro de diferentes tipos de pla'Tíb de 

ação. 

G.3.2. Permitir criar planos de ação a partir da 

irregularidade ou da identificação da necessidade, 

informando seu tipo, data de início e término, com geração 

do número por exercício e direcionamento para um responsável 

que deve receber um e-mail de notificação. 

G.3.3. Permitir cancelar um plano de ação. 

G.3.4. O sistema deve permitir criar ações para um plano 

ação, seguindo as especificações a seguir: 

G.3.4.1. Serem estruturadas em 

possibilitando criação de grupos 

árvore, 
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G.3.4.2. Seguir o método 5W2H (O quê, onde, porque, 

quando, quem, como, quanto). 

G.3.4.3. Direcionar a ação para um responsável, que deve 

receber um e-mail de notificação. 

G.3.4.4. Permitir que o responsável pelas ações atualizem 

seu andamento e definam o valor previsto e real de seus 

gastos. 

G.3.4.5. Permitir que o responsável pelas ações possam 

visualizar seu progresso percentual. 

G.3.4.6. Permitir suspender e cancelar ações. 

G.3.4.7. Permitir que o responsável pelas ações crie 

riscos referentes à sua execução. 

G.3.5. Possibilitar visualização das etapas do plano de ação 

e suas ações através de um Gráfico de Gantt, que deve ser 

disponibilizado em diferentes escalas (dia, semana, mês, 

ano). 

G.3.6. Criar automaticamente uma auditoria para analisar a 

efetividade do plano de ação assim que ele for finalizado. 

G.3.7. Permitir visualização de todo o processo do plano de 

ação, o que inclui os dados do mesmo, suas ações, status e 

progresso percentual, que atualizam automaticamente de 

acordo com o andamento do plano de ação. 

G.4RIscos 

G.4.1. Permite o cadastro de diferentes tipos de Riscos. 

G.4.2. Permitir criar riscos a partir de uma ação ou da 

identificação da necessidade, informando seu tipo, data de 

inicio e término, impacto político e financeiro, com geração 
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do número por exercicio e direcionamento para um responsável 

que deve receber um e-mail automático de notificação. 

G.4.3. Permitir visualizar os riscos através de um diagrama 

que indique seu impacto político e financeiro. 

G.4.4. Permitir cancelar riscos. 

G.5Relatórios 

G.5.1. Relatório de percentual de irregularidade em 

auditorias. 

G.5.2. Relatório de auditoria, com todos os dados da 

execução da auditoria, desde seu planejamento até sua 

finalização. 

G.5.3. Relatório de irregularidades, plano de ações e ações 

atrasadas. 

G.5.4. Relatório de calendário de auditorias. 

G.5.5. Relatório com resumo das auditorias, 

planos de ações e ações vinculados, seus status e 

progressos. 

G.5.6. Relatório detalhado de cargos e salários. 

G.5.7. Relatório de funcionários do módulo de Recursos 

Humanos. 

G.6Integração 

G.6.1. O sistema de Controle Interno deve permitir a busca 

de usuários diretamente do módulo de gerenciamento d 
1&1/4  Recursos Humanos, para que sejam uti dos no cystro de 
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auditores, auditados, responsáveis por irregularidades, 

planos de ação, ações e riscos. 

G.6.3. Possuir integração com o módulo de Contabilidade, 

Patrimônio, Tributário e Gestão de Recursos Humanos, Compras 

e Almoxarifado e demais sistemas em uso, próprios e/ou de 

terceiros. 

G.7Itens gerais 

G.7.1. Sistematização e organização das rotinas de trabalho 

da auditoria geral e controle interno 

G.7.2. Criação e gestão de áreas setoriais 

G.7.3 Criação e gestão de quesitos de avaliação 

G.7.4 Geração de relatórios e demonstrativos para análise 

técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal 

G.7.5 Geração de pareceres para apoio à controladoria 

municipal (especialmente quanto ao gerenciamento das rotinas 

de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo - TCE/SP) 

G.7.6 Verificações automáticas a qualquer tempo, antes da 

remessa de dados ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo ou posteriormente, através da importação dos arquivos 

XML gerados para atendimento do sistema AUDESP (Sistema de 

Auditoria Eletrônica de órgãos públicos do TCE/SP) 

G.7.7 Verificações manuais para atendimento da legislação de 

regência (art. 70 da Constituição Federal, Comunicados do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/TCE-SP e demais 

legislação aplicável) 

  

Conter o Manual do Sistema de Controle Interno 

(\l ?  
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G.7.15 permitir a emissão de relatórios gerenciais para 

auxilio na tomada de decisões do gestor. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 
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G.7.9 Permitir o cadastramento de normas, procedimentos e 

fluxos adotados 

G.7.10 possibilitar a criação de checklists baseados em 

itens e grupos para informação das respostas relativas às 

irregularidades apuradas eletronicamente gerando pareceres 

padrões para cada uma 

G.7.11 possibilitar o agendamento de auditoria, fixando aos 

responsáveis, através de notificações, as datas limites para 

respostas aos quesitos enviados 

G.7.12 permitir o registro de pareceres para cada não 

conformidade diagnosticada na auditoria e a providência 

exigida para correção, com encaminhamento ao responsável 

G.7.13 permitir o relatório final e conclusivo da auditoria 

G.7.14 conter agenda de obrigações, permitindo o registro de 

atividades e datas importantes 

(doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, 

podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, a 

critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL. 

4.1. As despesas com a execução do presente onerarão a dotação 

orçamentária competente da Contratante, à é a dos efetivo 

pedidos à Contratada: 
51( 

02.02.03.04.126.0100.2.063.3.3.90.39.00; 

02.02.03.04.126.0100.2.063.3.3.90.39.00; 

02.06.01.15.452.0200.2.055.3.3.90.39.00; 
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02.20.01.04.124.0100.2.170.3.3.90.39.00; 

02.02.03.04.126.0100.2.063.3.3.90.39.00; 

02.08.01.08.122.0350.2.036.3.3.90.39.00 - VERBAS DO TESOURO 

MUNICIPAL; 04.01.00.12.366.1000.2.068.3.3.90.39.00 - FUNDARTE; 

05.01.00.13.392.1200.2.012.3.3.90.39.00 	PRÓ 	MEMÓRIA; 

06.01.00.12.367.1100.2.011.3.3.90.39.00 	 FUMAS; 

08.01.03.17.512.1403.2.183.3.3.90.39.00 - SAESA. 

4.2. Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena 

contados da data em que for atestado o fornecimento dos 

materiais ou a prestação de serviços. A atestação será efetuada 

no prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e assinada 

pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de 

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta 

bancária da Contratada, Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 

n.°  2948, conta n.° 20-0 - Operação 003. 

4.2.1.Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, do pagamento devido à Contratada, quando da 

apresentação, 	pela 	Unidade 	Requisitante, 	de 	certidão 

devidamente assinada pelo secretário, conforme disposições 

contidas na Portaria n° 18.279, de 06 de janeiro de 2005. 

4.3. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, 

fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a 

nova contagem somente após a regularização dessa documentação. 

4.4. Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a 

Contratante poderá ser penalizada com multa de mora 

correspondente a 0,01% (um centésimo de percentual), do valor a 

ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento. 

4.5. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

4.6. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagament 

	

bancário para qual deverão constar os dados bancário 	o corp 



índice que vier a substitui-1o, mediante Suerimento 

Contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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da nota fiscal. 

4.7. Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela 

CONTRATADA dos seguintes documentos, devidamente atualizados: 

4.7.1. Certidão negativa de débitos referente a todos os 

tributos federais e à Divida Ativa da União por elas 

administrados, abrangendo inclusive as contribuições sociais 

previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 

da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; 

4.7.2. Certificado de regularidade de situação perante o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

4.7.3. Prova da regularidade para com o Cadastro de 

Informativo Municipal - CADIN Municipal. 

4.7.4. Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT 

4.7.5. Certidão negativa de débitos tributários mobiliários 

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de 

São Caetano do Sul OU caso a empresa não seja inscrita no 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São 

Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada por seu 

representante legal, sob as penas da lei, de que não é 

cadastrada e de que nada deve a esta Municipalidade 

relativamente aos tributos relacionados com a prestação 

licitada. 

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos 

Federal 10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação 

contratual, após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão 

ser reajustados com base no índice do IGPM da FGV, ou outro 



objeto desse 

com pessoal 

çè)  
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reclamações que porventura surgirem durante a 

contrato, objetivando uma relação de parceria 

funcionalidade operacional. 

5.8. Implantar a nova solução integrada licitada, 

contrato, de acordo com as melhores técnicas e 

capacitado e nos prazos estipulados. 
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5.1. Manter-se durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 

5.2. Compromete-se a prestar os serviços na forma de sua 

apresentação na proposta, comprovando marca, validade, 

procedência e demais características 

serão conferidos pela Contratante. 

dos produtos, os quais 

5.3. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade 

verificada no decorrer da prestação dos serviços. 

5.4. Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

5.5. Manter 	durante 	toda 	a 	vigência 	do 	contrato, 	em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

da habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.6. Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto 

do Contrato correrão exclusivamente por conta da contratada, 

inclusive aquelas relacionadas com os programas em si, os 

serviços de instalação, funcionamento, conversão total de dados, 

apresentação, treinamento de pessoal, além dos deslocamentos, 

diárias, estadias, e, custo com pessoal para atendimentos 

técnicos "in-loco", quando requisitado pela prefeitura e demais 

unidades. 

5.7. Prestar o serviço com eficiência e celeridade, resultando 

em um atendimento de alta qualidade, auxiliando em 

e atendendo esclarecimentos que forem solicitados a eventuais 

execução do 

para maior 
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5.9. Manter o técnico da CONTRATANTE (Prefeitura, autarquias e 

fundações), encarregado de acompanhar os trabalhos, a par do 

andamento do projeto, prestando-lhe todas as informações 

necessárias. 

5.91. Para a Prefeitura de São Caetano, o acompanhamento 

será realizado pela Divisão de Tecnologia da Informação, em 

conjunto com funcionários das áreas de cada sistema/módulo. 

5.92. Para as Autarquias/Fundações, caso exista setor de 

Tecnologia da Informação, este será responsável pelo 

acompanhamento em conjunto com funcionários das áreas de cada 

sistema/módulo. 

1.1.1.1. Não existindo pessoal de TI nas 

Autarquias/Fundações, a DTI poderá auxiliar nesta parte, 

porém sempre acompanhado de funcionários das áreas de cada 

sistema/módulo da unidade gestora em questão. 

5.10.Corrigir eventuais problemas de funcionamento da solução 

integrada. 

5.11.Prestar manutenção a solução integrada. 

5.12.Na 	expiração 	contratual, 	fornecer 	à 	CONTRATANT 

documentação da base de dados, contendo no mínimo Dicionário de 

Dados (contendo inclusive descrição de chaves estrangeiras, 

índices e triggers), DER - Diagrama Entidade-Relacionamento e 

demais documentos para que a CONTRATANTE tenha condições de 

correto de seus dados. 

5.13.0 fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições 

expressadas no edital, anexos e Contrato. 

5.14.Manter sigilo absoluto das informações processadas. 

5.15.A CONTRATADA está obrigada a ace 

contratuais os acréscimos e supres 

nas mesmas condições 

té 25% (vint e cinco 
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7.2. Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razã 

da execução: 
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por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de 

empenho. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos das 

especificações constantes neste Edital; 

6.2. Cumprir o prazo fixado para pagamento 

6.3. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do serviço, e 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados. 

6.4. Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos 

serviços, zelando por seu fiel cumprimento, promovendo seu 

recebimento, conferindo a qualidade, especificação exigida dos 

mesmos, assim como os preços apresentados, reservando-se o 

direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços/produtos que 

não atenderem as especificações técnicas pactuadas; 

6.5. Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos 

serviços prestados; 

6.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO: 

7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o a juizo da Administração, nos 

termos da legislação municipal à multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da obrigação não cumprida. 
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7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o 

valor da parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), podendo a Prefeitura a partir do 102 dia considerar 

rescindido o Contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

7.2.1.1. 	O prazo para pagamento das multas moratórias será 

de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. 

A critério da Administração, e sendo possível, o valor das 

referidas 	multas 	será 	descontado 	dos 	pagamentos 

eventualmente devidos à PMSCS, garantida a ampla defesa nos 

termos da Lei. 

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à 

Contratada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

do ajuste. 

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à 

Contratada a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação não cumprida. 

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de 

quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste que não estejam 

previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor 

total do Contrato. 

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, 

as seguintes penalidades: 

7.6.1. Advertência; 

7.6.2. Suspensão temporária do direito de 

impedimento de contratar com o Município de São 

Sul, pelo prazo de até dois anos; 

7.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto 	ourarem os motivo 

determinantes da punição ou até e seja 	a 
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reabilitação. 

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou 

apresentá-la falsamente, enseja o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo 

das multas previstas no Edital e demais cominações legais. 

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não 

exclui a das outras, quando cabíveis. 

7.9.Constatada a inexequção contratual ou a hipótese do item 

7.1, será a Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à 

aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para interposição 

de defesa pré via, nos termos do art. 87, §2x e §3'2 da Lei Federal 

nx 8.666/93. 

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou 

havendo o indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura 

providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação da 

penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso 

administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f" da Lei Federal 

na 8.666/93. 

7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento 

das multas será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação 

da Contratada. A critério da Administração, e sendo possível, 

o valor devido será descontado da garantia prestada ou, sendo 

esta 	insuficiente, 	será 	descontado 	dos 	pagamentos 

eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação 

de garantia, o valor das multas será diretamente descontado do 

crédito que porventura haja. 

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, 

valor retido será devolvido à Contratada. 

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o xercíc 
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do direito da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das 

sanções. 

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os 

benefícios da LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o 

crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de 

impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

Município de São Caetano do Sul. 

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da 

Administração e sendo possível, o valor devido será descontado 

da importância que a empresa tenha a receber da PMSCS. Não 

havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, 

sujeitando a devedora a processo executivo. 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1.Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 

estivessem transcritos, o Edital do Pregão n°  73/2019 com seus 

Anexos e a Proposta Comercial, constantes no Processo 

Administrativo n° 100.098/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

10.1. No presente ato a contratada comprova o recolhimento da garantia, sob 

qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n. 

8.666/93, correspondente a três por cento (3%) do valor do contrato e qu 

será liberado à Contratada, devidamente corrigido, caso em dinheiro, após 

o fim do prazo de vigência e desde que tenha sido plenamente cumprido os 

serviços, no importe de R$14/675,89. 

10.2. Em caso de não caucionamento em dinheiro, a Contratada se obriga a 

renovar a garantia a cada período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTOR CONTRATO 

da Divisão 

Secretária 

do Decreto 
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Municipal n°  11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 

e parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente 

certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem 

como, responsabilizar-se á pela vigência, com o consequente 

controle dos prazos de inicio e término contratual, aditamentos 

e instauração de novo processo de licitação, caso seja 

deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento. 

11.2.0 Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente 

pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando 

verificado a não observância dos requisitos acima causando 

prejuízo à Administração ou comprometimento das atividades 

procedimentais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO: 

12.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação 

decorrente do presente Contrato é o foro da Comarca de São 

Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e 

testemunhas a tudo presente e de tudo cientes, para que produza 

os regulares efeitos de Lei e de Direito. 

SILVIA DE CAMPOS 
Secretária M n'cipal de Planejamento e Gestão 

N7  
LIOMAR DARRONQUI 

Secretário Mïinicipal de erviços Urbanos 
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CRISTI NO tE FRITAS GOMES 
Fundação Mu j 	Anne Sullivan 

JOAO 	DA COSTA NETO 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul 

04110R,fillekl-S› 
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2) 

NOME 
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