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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
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CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
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Aviso de Licitação- PREGÃO ELETRÔNICO nº 039-2022-PE

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRONICO N° 039-2022-PE: A P. M.
DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do PREGÃO ELETRONICO nº 0392022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é contratação de empresa especializada
na prestação de serviço e fornecimento de sistema único e integrado de
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, totalmente web,
para a Esfera Municipal, incluindo implantação com treinamento, migração de
dados e manutenção do sistema. Horário, Data de Recebimento das propostas:
a partir do dia 14/10/2022 a 28/10/2022 até as 08h45min horas, Sessão: às
09h15min do dia 28/10/2022 (horários de Brasília/DF), no site
http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e
http://www.licitacoes-e.com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77)
3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com, Ibipitanga/BA, 13 de outubro de 2022.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039-2022-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço e fornecimento de sistema único e integrado de
Execução Orçamentária, Administração Financeira e
Controle, totalmente web, para a Esfera Municipal, incluindo
implantação com treinamento, migração de dados e
manutenção do sistema.

2022
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
situada na Avenida Clériston Andrade, 815, Centro- Ibipitanga/BA- CEP 46.540-000, realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e 155/2016,aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93 e alterações.
3. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e Secretaria Municipal de Administração
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:GLOBAL
5. Objeto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço e fornecimento de sistema
único e integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, totalmente
web, para a Esfera Municipal, incluindo implantação com treinamento, migração de dados e
manutenção do sistema.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a)Recebimento das propostas: a partir do 14/10/2022 a 28/10/2022 até às 08h:30min.
b)Abertura das propostas 28/10/2022 às 08h:45min.
c) Início da sessão de disputa de preços 28/10/2022 às 09h:15min.
d) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento
e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.(horários de Brasília/DF).
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
7. Dotações orçamentárias –Anexo 1 – Minuta do Contrato
8. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxx de 0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Ibipitanga na Avenida Cleriston Andrade, 815, Centro,
Ibipitanga/BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: cpl.ibipitanga@gmail.com e
www.licitacoes-e.com.br.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Pregoeira
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10. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
10.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no provedor do
sistema eletrônico – e Banco do Brasil S.A.
10.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
10.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
10.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
10.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
10.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
10.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
10.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
10.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
10.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto às
agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País.
11.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do
Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
11.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
11.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V
da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou
“EPP”, à sua firma ou denominação,conforme o caso.
12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste instrumento convocatório,
momento anterior a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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12.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
12.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
12.4. Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema;
12.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
12.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
13.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
13.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
13.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
13.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
13.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
13.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, o preço total do lote e o valor individual dos itens.
13.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DOS LANCES
14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
14.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo Descritivo.
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14.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
14.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
14.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
14.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
14.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e
os licitantes.
14.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
14.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/item.
14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
14.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$ 100,00 (cem) reais.
14.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
14.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
14.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
14.12.1
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
14.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
14.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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14.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
14.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
14.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
14.17. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
14.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
14.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
14.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
14.21. Em relação a lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
14.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
14.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
14.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
14.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
14.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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14.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
14.28.1.

no pais;

14.28.2.

por empresas brasileiras;

14.28.3.
País;

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

14.28.4.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
14.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
14.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
14.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
14.30.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada,acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
14.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
15.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
15.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
15.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
15.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
15.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de
não aceitação da proposta.
15.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
15.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
15.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
15.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
15.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
15.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
15.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
15.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
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f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
16.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/16/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 11643;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para empresa
que tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
f) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
16.3.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.
16.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provema situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
b) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido
na Lei nº 16.317/166 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das
demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
c)No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
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Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do
documento, atualizada.
e) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
f) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara
Cível da Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta)
dias;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado,
integralizado e registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com
o previsto no Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/163.
16.4. Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Apresentação de comprovação de aptidão para execução dos serviços pertinentes,
mediante apresentação de 03 (três) atestados de capacidade técnica emitidos por Prefeituras,
sendo ao menos 02 (dois) de municípios com população igual ou superior a 50% a do
municipio de Ibipitanga, comprovando a implantação e a sustentação do software de gestão
pública.
b) Alvara de Funcionamento .

16.6. DEVERÃO
SER
ENCAMINHADAS,
TAMBÉM,
AS
DECLARAÇÕES
COMPLEMENTARES CITADAS ABAIXO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO:
16.6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
16.6.2. Que não emprega menor de dezoito anos ou a realização de qualquer trabalho por
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
16.6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência
prevista na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar DECLARAÇÃO de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo deste Edital.
16.6.4.Declaração de desimpedimento de licitar.
16.6.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender
às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará as propostas ou os lances
subsequentes, verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o
Edital. Nesta hipótese, a pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
16.6.6. Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
16.6.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
16.6.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
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16.6.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
16.6.10.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
16.6.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.6.12.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
16.6.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
16.6.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital
16.6.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.6.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
16.6.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico
17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
17.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
17.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação do(s)
representantes aptos para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
17.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, vinculam a
Contratada.
17.3. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que:
a) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega;
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b) o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento
definitivo do serviços e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista;
c) os serviços deverão ser fornecidos, no prazo de até 05 (cinco) dias, e em casos
excepcionais os serviços deverá ocorre antes deste prazo;
d) que o objeto cotadoatendem plenamente as especificações estabelecidas neste edital;
e) conhece e cumprirá os termos do edital, integralmente, e deverá ser apresentada na forma
do Anexo II deste instrumento.
17.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste Edital.
17.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
17.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
17.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
17.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
17.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
17.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
17.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os
equipamentos deverão atender todas as especificações constantes do Anexo II deste Edital.
17.11. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM
DUAS CASAS DECIMAIS.
17.12. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances:
a) que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável;
b) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste Edital;
c) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
d) as que informarem em sua proposta ou documentos anexos quaisquer elementos que
identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da proposta.
18. DOS RECURSOS
18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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18.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
18.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
18.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
18.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
aproveitamento.

insuscetíveis de

18.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
19. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
19.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
19.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
19.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
19.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
19.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
19.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
cadastrais contidos nos sistema/plataforma de licitações eletrônicas, sendo responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
20.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
21.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência
da contratação é da data de assinatura até 00 de xxxxxx de 0000, podendo ser prorrogável na
forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
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21.1.1. A adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme
o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
21.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
21.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
22. DO PREÇO
22.1. Os preços ofertados poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos limites
previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.648/98.
23. DA ENTREGA
23.1 - Os serviços licitados deverão ser entregues Prefeitura Municipal de Ibipitanga, situado
na Avenida Cleriston Andrade, nº 815– Centro, no horário das 08h:00 às 12h:00 horas e das
14h:00 às 17h:00 horas, de segunda a quinta-feira e das 08h:00 às 12h:00 horas (sexta-feira).
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1 - DA CONTRATADA:
24.1.2- Fornecer os serviços conforme especificações técnicas definidas no Termo de
Referência.
24.1.3. Manter capacidade de execução dos serviços definidos e estimados neste Termo de
Referência.
24.1.4. Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e
informações a que seus representantes tenham acesso em decorrência dos serviços
prestados.
24.1.5. Cumprir fielmente os Níveis Mínimos de Serviço (SLA) estabelecidos neste Termo de
Referência, contratualmente, ou decorrentes de legislação aplicável.
24.1.6 - Assegurar à Contratante os recursos técnicos e tecnológicos necessários para
transição e portabilidade dos serviços em caso de distrato, descumprimento, interrupção ou
encerramento de vigência contratual.
24.1.7. Entregar todos os serviços, bem como manuais e relatórios, que comprovem o
atendimento das especificações técnicas.
24.1.8. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Gestor do
Contrato, relacionados com as características e funcionamento dos serviços.
24.1.9. Prestar suporte técnico dos serviços, na forma e nos prazos estabelecidos.
24.1.10.
Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e/ou crítico em relação aos serviços que forem objetos do Contrato e prestar os
esclarecimentos necessários.
24.1.11.
Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à Contratante, que
deverá responder pela fiel execução do Contrato.
24.1.12.
Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do
Contrato e do Gestor do Contrato inerentes à execução do objeto contratual.
24.1.13.
Reparar quaisquer danos causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente
relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização quando
do acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.
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24.1.14.
Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços
pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente,
a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar materiais e serviços
empregados que não atendam aos termos contratuais.
24.1.15.
Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da
Habilitação.
24.1.16.
Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à
Contratante para pagamento.
24.1.17.
Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, pontos de contato dos
responsáveis pelo suporte técnico e manutenção, contemplando nomes e telefones, bem como
promover sua atualização sempre que for alterada ou a cada seis meses.
24.1.18.
Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na
Ordem de Serviço, sem ônus para a Contratante.
24.2

– DA CONTRATANTE:

24.2.1- Avaliar periodicamente o cumprimento dos níveis mínimos de serviço da

Proponente, e tomar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento,
em especial os relativos à disponibilidade,segurança da informação, entre outros.
24.2.2. Efetuar o pagamento à Proponente dentro dos prazos pré estabelecidos em
contrato.
24.2.3.
Aplicar à proponente às sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.
24.2.4.
Preencher e enviar a Ordem de Serviços de acordo com os critérios
estabelecidos neste Termo de Referência.
24.2.5.
Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço entregue fora das
especificações constantes na proposta da proponente.
Comunicar à Proponente todas e quaisquer ocorrências relacionadas à prestação dos
serviços;
25. DO PAGAMENTO
25.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado pela prefeitura municipal no prazo
de até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentose o devido atesto da nota fiscal/fatura,
emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
25.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
25.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
25.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
25.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
18 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202
25.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.
25.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
25.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
24.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
25.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
25.10.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
25.11. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a contratante deverá cumprir a
ordem de fornecimento, mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o
prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão
contratual.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato conforme discriminado a seguir:
26.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimentonão realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
19 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202
26.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
26.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outrosilícitos previstos em lei.
27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
27.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.ibipitanga@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura, devendo ser recepcionada até o término do horário de
funcionamento do setor de licitações e contratos (no horário das 08h:00 às 12h:00 horas e das
14h:00 às 17h:00 horas, de segunda a quinta-feira e das 08h:00 às 12h:00 horas na sextafeira)
27.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
27.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
27.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
27.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário pela Pregoeira.
28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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28.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
públicoderivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou
porprovocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimentodos participantes da licitação.
28.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
28.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.ibipitanga.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
28.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade do fornecimento;
28.12.Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados pelo o licitante
detentor da melhor oferta global, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas do
encerramento da etapa de lances da sessão pública, bem como como sua proposta escrita
consignando o preço unitário e preço total de item e valor total do lote. (Em seguida
encaminhar a documentação física pelos Correios, apresentando número para rastreio).
28.13. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

Ibipitanga/BA, 13 de outubro de 2022.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 146/2022
Pregão Eletrônico n° 039/2022
Contrato nº 00/0000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, Ibipitanga-BA,
inscrita no CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal
Sr. Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00,
RG nº 00000000, XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XxxxxXxxxxXxxxx, inscrita no CNPJ sob n°
00.000.000/0000-00, com sede na XxxXxxxxXxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP:
00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) XxxxxXxxxxXxxxx, portador(a) da Documento de
Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e
domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX XX, CEP:0000000, que a este subscrevem,
a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na
forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 -O presente instrumento tem por objeto é contratação de empresa especializada na
prestação de serviço e fornecimento de sistema único e integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle, totalmente web, para a Esfera Municipal, incluindo
implantação com treinamento, migração de dados e manutenção do sistema, conforme Edital
do Pregão Eletrônico Nº. 039-2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço Global, em obediência ao Edital do Pregão
Eletrônico N° 039-2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 –O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até o
xxxxxxxxxxx.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas,entre outros para a entrega dos serviços.
4.2 - O pagamento equivale serviços 00, especificados no processo licitatório, de acordo com
Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 039-2022.
4.3 -O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias,
mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
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4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5 – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
4.6 - A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ,nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei
nº. 9.648/98.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas doobjeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Ação: 2020 – Manutenção da Secretaria de Finanças
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 00
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.2- Fornecer os serviços conforme especificações técnicas definidas no Termo de
Referência.
6.1.3. Manter capacidade de execução dos serviços definidos e estimados neste Termo de
Referência.
6.1.4. Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e
informações a que seus representantes tenham acesso em decorrência dos serviços
prestados.
6.1.5. Cumprir fielmente os Níveis Mínimos de Serviço (SLA) estabelecidos neste Termo de
Referência, contratualmente, ou decorrentes de legislação aplicável.
6.1.6 - Assegurar à Contratante os recursos técnicos e tecnológicos necessários para
transição e portabilidade dos serviços em caso de distrato, descumprimento, interrupção ou
encerramento de vigência contratual.
6.1.7. Entregar todos os serviços, bem como manuais e relatórios, que comprovem o
atendimento das especificações técnicas.
6.1.8. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Gestor do
Contrato, relacionados com as características e funcionamento dos serviços.
6.1.9. Prestar suporte técnico dos serviços, na forma e nos prazos estabelecidos.
6.1.10. Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e/ou
crítico em relação aos serviços que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos
necessários.
6.1.11. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá
responder pela fiel execução do Contrato.
6.1.12. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contrato e do
Gestor do Contrato inerentes à execução do objeto contratual.
6.1.13. Reparar quaisquer danos causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo de
seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação
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contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização quando do
acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.
6.1.14. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela
Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, a
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar materiais e serviços
empregados que não atendam aos termos contratuais.
6.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da Habilitação.
6.1.16. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à
Contratante para pagamento.
6.1.17. Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, pontos de contato dos
responsáveis pelo suporte técnico e manutenção, contemplando nomes e telefones, bem como
promover sua atualização sempre que for alterada ou a cada seis meses.
6.1.18. Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na Ordem
de Serviço, sem ônus para a Contratante.
6.2– DA CONTRATANTE:
6.2.1- Avaliar periodicamente o cumprimento dos níveis mínimos de serviço da

Proponente, e tomar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento,
em especial os relativos à disponibilidade,segurança da informação, entre outros.
6.2.2. Efetuar o pagamento à Proponente dentro dos prazos pré estabelecidos em
contrato.
6.2.3. Aplicar à proponente às sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis.
6.2.4. Preencher e enviar a Ordem de Serviços de acordo com os critérios
estabelecidos neste Termo de Referência.
6.2.5. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço entregue fora das
especificações constantes na proposta da proponente.
Comunicar à Proponente todas e quaisquer ocorrências relacionadas à prestação dos
serviços;
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES
7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
7.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
7.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
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II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

7.1.3.1.A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2.As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram em outrosilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1.Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma
do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 0392022 e adjudicado á Empresa XxxxxXxxxxXxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de
publicação previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1– A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
12.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaúbas , Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
CPF:_________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A PREGOEIRA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
039-2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço e fornecimento de
sistema único e integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle,
totalmente web, para a Esfera Municipal, incluindo implantação com treinamento, migração de
dados e manutenção do sistema.

Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

LOTE ÚNICO:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT

Mês

12

VALOR
UNIT

Prestação de serviço e fornecimento de
1.

Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira
e Controle, totalmente Web, para a
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Esfera Municipal.
2.

Implantação, Treinamento, Migração de
serviço

Dados e Adequação do Sistema.

1

VALOR GLOBAL:

A empresa se compromete a entregar todos os serviços licitados acima,

conforme

detalhamento abaixo:

Os serviços do objeto e descrições dos itens deverão ser executados nas
dependências da Prefeitura Municipal de Ibipitanga e suas unidades gestoras e na
Sede da Câmara Municipal de Vereadores, integrados através da rede de internet
(Web).
Quaisquer entrevistas e reuniões envolvendo a CONTRATANTE e os usuários do
sistema deverão ser realizadas em ambiente da CONTRATANTE.
Quando necessário e desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE alguns
serviços podem ser prestados fora dos locais apontados neste item.
A proposta para o Sistema deverá ser apresentada incluindo todos os gastos
envolvidos (translado, logística, consultorias).
Os serviços estão dividos nas seguintes etapas:
Fase 0: Planejamento
Fase 1: Serviços de Implantação
Fase 2: Serviço de Manutenção e Suporte Técnico

FASE 0 : PLANEJAMENTO
A CONTRATADA deverá realizar o planejamento do projeto com a entrega mínima dos
seguintes documentos:
I. Plano de Projeto;
II. Metodologia;
III. Cronograma do projeto;
IV. Plano de Criação do Banco de Dados e Migração dos dados;
V. Plano de implantação do sistema;
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VI. Plano de testes do sistema.
O cronograma deve contemplar todo o ciclo do projeto: análise e modelagem do
negócio e as disciplinas de qualidade, testes, implementação, implantação, integração,
análise e desenho, bem como, a critério da CONTRATANTE, outras que contribuam
para

um

desenvolvimento

eficiente

dos

trabalhos,

e

será

validado

pela

CONTRATANTE.
Entrega: Relatório de planejamento completo

FASE 1: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
Duração: 30 (trinta) dias.


CONVERSÃO:

Conversão da base de dados e reestruturação das informações existentes nos
sistemas legados de informação da Prefeitura, de forma que possa ser manuseado
através do sistema. A conversão será efetuada com base em arquivos fornecidos pela
equipe técnica da contratante.
Após a conclusão satisfatória da migração e conversão da base de dados e
reestruturação das informações existentes nos sistemas de informação, será emitido
“Termo de compromisso de migração e conversão”.


IMPLANTAÇÃO:

Refere-se à prestação de serviços de instalação, integração, configuração,
customização, migração dos dados existentes nos atuais sistemas, testes e liberação
definitiva para os usuários, onde será realizada de acordo com cronograma de
execução a ser apresentado pela contratada, respeitando definições e prazo do termo
de referência.
A integração com outros sistemas deverá minimamente:
1.

Proceder à definição e implementação de regras, programas e rotinas que

possibilitem a perfeita integração entre o Sistema Único e Integrado e os sistemas
legados da Prefeitura Municipal de Ibipitanga.
2.

Fornecer as informações e o suporte necessários para que equipes da

Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou por ela contratadas realizem as adaptações
necessárias nos sistemas legados do Município.
3.

Fornecer modelo de integração entre os dois ambientes, para que, com o
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técnico da Prefeitura Municipal de Ibipitanga sejam estabelecidas diretrizes de trabalho
que facilitem e solucionem eventuais ajustes necessários durante este processo.
Após a conclusão satisfatória destes serviços, será emitido “Termo de compromisso
de implantação”.


TREINAMENTO:

Refere-se à capacitação dos usuários a operar plenamente os sistemas contratados,
utilizando todos os recursos existentes e será realizado na sede do Município de
Ibipitanga, em datas e horários definidos em comum acordo.
A disponibilização dos equipamentos será de responsabilidade da licitante.
A empresa disponibilizará material didático e os manuais necessários para um bom
aprendizado. A empresa deverá utilizar apostilas próprias para o treinamento.
Os manuais deverão abordar as informações necessárias para boa compreensão da
solução de acordo com as atividades previstas em cada nível de sua operação, sendo
entregues em formato digital - modo editável e pdf. A metodologia dos manuais deverá
basear-se na melhor forma de comunicação para cada assunto e usuários, sendo
possível a utilização de tutoriais. Todos os manuais devem ser atualizados de acordo
com as alterações do sistema.
Após a conclusão satisfatória do treinamento, será emitido “Termo de compromisso
de treinamento”.
FASE 2: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
Refere-se a serviços prestados durante toda a vigência do contrato visando
esclarecimentos técnicos, orientação sobre a utilização dos sistemas, para que o
mesmo atinja os objetivos desejados quanto ao funcionamento. O serviço também
poderá ocorrer através de telefone e reuniões remotas via internet, sempre de acordo
com as necessidades da Prefeitura e Câmara de Vereadores. Todas as despesas
(equipamentos, deslocamentos, hospedagem, alimentação e encargos) inerentes da
prestação dos serviços, seja presencial ou remoto, correrão inteiramente por conta da
empresa contratada.


ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

Os prazos para atendimento do suporte técnico da licitante seguem discriminados
abaixo:
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1.

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

dar ciência ao CONTRATANTE do incidente relatado - problema.
2.

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

informar ao CONTRATANTE a data para solução do incidente - problema, podendo
neste prazo, inclusive, já resolver o respectivo problema relatado, se for possível.

Grau de Severidade

Prazo de Atendimento

Prazo para Retorno

Serviço indisponível

Até 2 horas corridas

Até 4 horas corridas

Alto

Até 4 horas corridas

Até 8 horas corridas

Normal

Até 12 horas corridas

Até 24 horas corridas

Os prazos definidos acima terão início a contar do cadastro do incidente – realizado,
na ferramenta de Help Desk a ser disponibilizada pela licitante ao CONTRATANTE,
observando-se o período de atendimento especificado acima.
Para cada cadastro aberto – com solicitação de serviços, será gerado um número
específico/automático de controle e operacionalização do mesmo, sendo denominado
de “chamado” de serviço.
É obrigatório que cada “chamado” seja aberto na ferramenta de Help Desk citada
acima. Todas as despesas (equipamentos, deslocamentos, hospedagem, alimentação
e encargos) inerentes da prestação dos serviços presenciais correrão inteiramente por
conta da empresa contratada.
a)

Primeiros 12 meses após a finalização da implantação: 2 (funcionários)

profissionais alocados presencialmente na Prefeitura e Câmara acompanhando
diariamente o processo de implantação, manutenção e suporte técnico.
b)

De 12 a 48 meses: 1 (um) profissional alocado presencialmente na

Prefeitura e Câmara acompanhando diariamente o processo de manutenção,
suporte técnico e novos pedidos de adequações e integrações que possam
surgir.
Além disso, o serviço também poderá ocorrer através de telefone e reuniões remotas
via internet, sempre de acordo com as necessidades da Prefeitura.


MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM
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Os sistemas de informações e programas serão mantidos em data center pertencente
a Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou da Empresa proponente ou ainda de Terceiros,
o que apresentar a melhor relação custo/benefício aos cofres públicos.
A empresa Contratada deverá disponibilizar a atualização de versão de todos os
sistemas, sempre que necessário, para atendimento da legislação federal, estadual ou
municipal, sem quaisquer ônus adicionais para o município, durante a vigência
contratual.
A Contratada deverá executar a manutenção legal e corretiva dos sistemas
contratados, durante a execução do contrato, de acordo com as exigências a seguir:
a)

Manutenção

corretiva:

é

aquela

decorrente

de

problemas

de

funcionalidade detectados pelo usuário, ou seja, funcionamento em desacordo
com o que foi especificado relativo a telas, regras de negócio, relatórios e
integração;
b)

Manutenção legal: em caso de mudança na legislação, entre outros, a

qual deverá ser elaborada uma programação para atendimento às mudanças
ocorridas, sem prejuízos à operação do sistema e à legislação, durante a
vigência contratual.
Todas as manutenções evolutivas e de solicitação exclusiva da Contratante, que
impliquem em inclusões de novas funções, telas ou relatórios, poderão ser
desenvolvidas e pagas por hora técnica, mediante valores indicados pela proponente
na proposta de preço, desde que exigido e autorizado pelo responsável pela gestão do
contrato no município.
A Contratada deverá garantir segurança e integridade das informações de todos os
sistemas e seus bancos de dados, mantendo rotinas automatizadas de backups
(cópias de segurança), bem como a guarda das mesmas, que permitam recuperar
totalmente as informações, no caso de alguma anomalia no seu funcionamento ou
falha de segurança por algum outro meio.
A plataforma deve possuir elasticidade virtualmente suficiente de armazenamento de
dados, que permita o dimensionado da estrutura de TI dedicada de acordo com a
demanda de armazenamento. Não serão admitidas soluções baseadas em máquinas
virtuais estáticas, manualmente dinamizadas, e que não suportam picos de
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processamento bem como onerem a administração pública em médio e longo prazo
com aumento de capacidade de processamento.
Os sistemas devem permanecer hospedados em ambiente cloud com comprovação de
disponibilidade multizona (nuvem privada) com no mínimo duas estruturas distintas e
fisicamente separadas em locais com distância mínima de 10km entre si,
assegurando-se plena acessibilidade e disponibilidade dos serviços e da plataforma.
O ambiente multizona deve funcionar com replicação de dados em tempo real,
assegurando disponibilidade dos serviços em caso de queda de um ambiente cloud,
sem prejuízo de disponibilidade e acessibilidade.
O banco de dados pertence ao Município, de modo que a contratada deverá fornecer
back-up, semanalmente, do sistema à Municipalidade, podendo ser acessado a
qualquer momento, mesmo que findo o contrato, não possuindo a empresa qualquer
direito de indenização ou gratificação por isso.


REQUISITOS GERAIS DE TECNOLOGIA, USABILIDADE E DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: obrigatório atender a 100% dos itens abaixo no ato da contratação dos
sitemas (Prova de Conceito):

1.

ARQUITETURA E TECNOLOGIA

O sistema deve ser único e integrado com os sistemas estruturantes,

permitindo que todos os órgãos e entidades do município, independe do poder e do
tipo de administração, direta ou indireta utilizem o mesmo sistema e banco de dados
de forma compartilhada e centralizada com a finalidade de registrar os atos e fatos
contábeis relacionados com a administração orçamentária, financeira, patrimonial e de
controle, atendendo as normas do Decreto nº 10.540/2020, art. 1, § 6º.
2.

O sistema deve utilizar o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)

Microsoft SQL Server.
3.

O sistema deve estar preparado para funcionar em ambientes operacionais:

Windows 7 ou superior, MacOS e Linux, garantindo a manutenção do ambiente
heterogêneo.
4.

O sistema deve rodar sobre a plataforma JEE - Java Enterprise Edition, fazendo

uso intensivo de Ajax.
5.

O sistema deve funcionar com os servidores de aplicação tomcat ou JBoss.
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6.

O sistema deve trabalhar com arquitetura em três camadas. Não será aceito

sistema que rode em arquitetura cliente-servidor.
7.

O sistema deve funcionar em ambiente web, utilizando-se no mínimo os

navegadores (browser) Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Safari. Não
será aceito sistema desktop que emule o ambiente web.
8.

O sistema deve possuir interface com suporte às tecnologias HTML5, CSS3 e

JavaScript.

1.

USABILIDADE E RECURSOS

O sistema deve possuir ajuda sensível ao contexto referente aos campos das

telas.
2.

O sistema deve permitir realizar todas as suas operações de trabalho dos

formulários por teclas de atalho, sem a necessidade de utilização do mouse,
permitindo um ganho de tempo nas operações de manuseio dos dados no formulário
3.

O sistema deve permitir que se configure uma inclusão de dados padrões para

alguns campos a partir de conteúdo definido em um registro da própria tela, facilitando
entradas de dados repetitivos e em série.
4.

O sistema deve possuir nos formulários de cadastros e movimentações, grades

gerenciáveis para localização dos registros, onde se possa ocultar colunas, mudar a
posição das colunas, mudar a ordenação das colunas e gerar esses dados em tela, em
arquivo HTML, XML e TXT.
5.

O sistema deve possuir, em todos os seus formulários, um executor de consulta

avançada, onde o usuário possa escolher e combinar os seus filtros aplicados a partir
de todos os atributos disponíveis no formulário, escolhendo a forma de classificação
dos filtros.
6.

O sistema deve possuir telas que permitam importar registros dando carga na

tabela principal relacionada a tela, a partir de um arquivo texto, contendo os dados em
linhas e com delimitação de layout definida feito pelo próprio usuário.
7.

O sistema deve permitir realizar a comunicação através de componente

webservice para enviar e receber dados de forma segura, sem intervenção humana,
facilitando assim a integração entre sistemas externos de terceiros desenvolvidos em
outras plataformas ou linguagens.
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8.

O sistema deve permitir a abertura de formulários de consultas e relatórios,

externamente, fora da rede local, sem autenticação de usuário, através de um link
válido publicado na internet, permitindo-se realizar consultas em tempo real aos dados
específicos exigidos para o cumprimento das legislações que regulamentam a
transparência pública no Brasil (Lei nº 131/2009 e Lei nº 12.527/2011).
9.

O sistema deve possuir um gerador de relatórios integrado e 100% web, de

forma que o usuário final possa construir e/ou alterar relatórios sem mesmo precisar
reiniciar a aplicação com possibilidade de alteração condicional de cores, alteração de
fontes e tamanhos dos objetos. O gerador de relatórios deverá possibilitar a
configuração de templates padrões de estilo da página (paisagem ou retrato) layout do
cabeçalho, rodapé e sumário com ordenação da disposição dos campos no relatório,
agrupamentos de dados, filtros com lista dinâmica, totalizador e contador de dados
tanto nos grupos quanto no sumário do relatório. Esses relatórios devem ser gerados
nos formatos PDF, XML, XLS, JPEG, HTML, TXT e RTF.
10.

O sistema deve possuir internamente um painel de controle (dashboard)

contendo gráficos do tipo barra, pizza e linha, para demonstrar em tempo real os
indicadores de negócio mais importantes para cada sistema, consolidados a partir de
consultas realizadas na própria base de dados, e que permitam interação dos dados
com eventos como ao passar o mouse ou ao clicar sob a barra de um gráfico.

1.

SEGURANÇA

O sistema deve possuir recursos de criptografia para os dados armazenados

em banco de dados que necessitem de segurança.
2.

O sistema deve permitir conexão segura e criptografada na navegação e

transmissão dos dados entre rede de computadores na internet, garantido a
autenticidade do servidor e do cliente através de certificado digital.
3.

O sistema deve permitir realizar bloqueio de acesso dos usuários manualmente

pelo administrador do sistema ou automaticamente através de uma determinada
quantidade de tentativas de acesso sem sucesso ou por certo número de dias sem se
realizar algum acesso ao sistema. O desbloqueio manual do login realizado pelo
administrador também deve ser permitido, desde que se registre o motivo deste
desbloqueio. Para auxiliar essa rotina, os sistemas devem possuir uma tela que
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permita a visualização imediata desses usuários bloqueados com informação do tipo
de bloqueio ocorrido.
4.

O sistema deve possuir uma tela que permita visualizar quais são os usuários

logados, em tempo real, informando o tempo de conexão de cada login.
5.

O sistema deve ter a possibilidade de aplicar restrições de acesso aos registros

à nível de órgão por usuário para as principais tabelas de negócios que exijam essa
segurança.
6.

O sistema deve possuir um cadastro de usuários com e-mail, impressão digital,

fotografia, definição do limite de expiração do acesso em dias contados a partir de uma
data de referência ou em uma data específica, troca de senha a cada número de dias
e controle de permissão para acesso externo, informação do histórico de login de
acesso e informações históricas dos bloqueios e desbloqueios de acesso com seus
tipos e motivos.
7.

O sistema deve permitir associar um usuário a um ou mais de um grupo de

acesso do sistema, com efeito acumulativo das permissões e restrições de segurança.
8.

O sistema deve possuir um modo de segurança, que permita definir as

permissões de acesso aos formulários e relatórios do sistema, e as permissões de
visualização e edição dos campos e demais objetos de cada tela, por usuário ou grupo
de usuários.
9.

O sistema deve registrar automaticamente um log de auditoria para todas as

transações efetuadas pelos usuários referente a inclusão, alteração e exclusão de
registros, e também para impressão das listagens e relatórios, guardando a data e
hora da ocorrência, o usuário responsável pela ação e no caso da manipulação de
registros, o dado alterado antes da ação e o dado atual, depois da alteração.
10.

O sistema deve possuir uma tela que permita a consulta e visualização dos

registros de log do sistema, com filtros de usuário, período e tipo de operação para
visualização em tela e também para impressão dos registros de log.
11.

O sistema deve permitir registrar e encaminhar de forma instantânea os

atendimentos de suporte técnico dos usuários do sistema diretamente na ferramenta
de helpdesk do canal de suporte técnico da contratada a partir do menu do próprio
sistema que está em uso, sem a necessidade de acessar outro sistema ou portal
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específico para essa tarefa, bem como realizar a verificação dos atendimentos abertos
com seus status e respostas também da mesma forma e on-line.
12.

O sistema deve gerar um código de identificação próprio e intransferível para

cada usuário (Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 1º).
13.

O sistema deve permitir sua autenticação de acesso através do código do CPF

do usuário e senha, não sendo permitida a utilização de usuários genéricos (Decreto
nº 10.540/2020, art. 11, § 2º, inc. II).
14.

O sistema deve exigir e registrar autorização expressa da chefia imediata ou do

servidor hierarquicamente superior no cadastramento do usuário operador do sistema,
a fim de habilitar seu acesso ao sistema (Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 2º, inc. I).
15.

O sistema deve exigir e registrar a assinatura de um termo de responsabilidade

pelo uso adequado do sistema no momento do primeiro acesso do usuário ao sistema
(Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 1º).
16.

O sistema deve ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados

na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de
consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso
aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos
definidos nas políticas de acesso dos usuários (Decreto nº 10.540/2020, art. 11).
17.

O sistema deve conter em seus documentos contábeis tais como nota de

empenho, nota de liquidação, ordem de pagamento, nota de alteração de empenho,
conhecimento de receita a indicação do nome do produto e da empresa
desenvolvedora da solução (Decreto nº 10.540/2020, art. 9º, inc. III).
18. O sistema deve permitir a integração ou a comunicação, sem intervenção
humana, com os sistemas estruturantes (LRF, art. 48, § 1º, inc. III, Decreto nº
10.540/2020, art. 1º).


PERMISSÕES DE CONTROLE E EVIDENCIAÇÃO

O sistema permitirá o controle e a evidenciação dos itens relacionados abaixo:
1.

Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos

sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias
ou patrimoniais do ente - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. I.
2.

Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos

adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas,
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liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. II.
3.

Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas,

efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. III.
4.

Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial,

observada a legislação e normas aplicáveis - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º,
inc. IV.
5.

Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das

unidades da administração pública - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. V.
6.

Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente

federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de
instrumentos congêneres - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VI.
7.

Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução

orçamentária, das quais resultem débitos e créditos (exemplo: devolução dos valores
de terceiros (cauções/depósitos) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VII.
8.

Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados

em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido
pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do
art. 50 da LRF - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VIII.
9.

Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais,

orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em
acordos nacionais ou internacionais, gerados com base nas informações
disponibilizadas em tempo real - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. IX.
10.

Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na

apuração de limites e na consolidação das contas públicas (exemplo: operação entre
prefeitura e autarquia do município) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. X.
11.

Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade

específica - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. XI.

1.

FUNCIONALIDADES EXIGIDAS PARA O SISTEMA
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Seguem abaixo as funcionalidades que cada sistema estruturante da solução
tecnologica.
ATENÇÃO!
Na Prova de Conceito cada um dos sistemas estruturantes abaixo, deverá atender no
mínimo 80% das especificações, sendo que os 20% restantes poderão ser atendidos
num prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da finalização da Prova de
Conceito.


SISTEMA

INTEGRADO

DE

PLANEJAMENTO

E

ORÇAMENTO

PÚBLICO (PPA, LDO E LOA)

1.

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Permitir o cadastro de: poder, órgão, secretaria, unidade orçamentária, funções,

subfunções, rubricas de receitas, elementos de despesas, contas contábeis, fontes de
recursos, programas, público-alvo, estratégias, objetivos, ação e macroação, objetivo
da ação.
2.

Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição

Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04.
3.

Permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta orçamentária, de

forma integrada ao PPA, LDO e Contabilidade Pública.
4.

Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução

orçamentária. Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado,
disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal.
5.

Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada

por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional.
6.

Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias de órgãos da

administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do município,
observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
7.

Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de

autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.
8.

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração

direta e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei
Complementar 101/2000 (LRF).
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9.

Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da

administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente,
exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000.
10.

Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o

acompanhamento da evolução da execução do orçamento.
11.

Permitir o controle de metas de arrecadação das receitas, podendo ser em

qualquer nível da categoria econômica.
12.

Possibilitar integração e comparação dos valores constantes na LOA com os

valores constantes da Contabilidade.
13.

Orientar as movimentações da execução orçamentária.

14.

Elaborar as atividades e funções programáticas.

15.

Permitir a geração dos lançamentos contábeis.

16.

Gerar o QDD (Quadro de Detalhamento da Despesa) por Poder, Órgão e

Unidades.
17.

Ser totalmente integrado com os sistemas dos Tribunais de Contas dos

Municípios (TCM-BA).
18.

Emitir os diversos anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual.


Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

O sistema deverá operar integrado aos Módulos do PPA, LOA e Contabilidade Pública.
Entre suas funções devem estar:
1.

Permitir o cadastro das diretrizes, prioridades e metas da administração pública

Municipal.
2.

Contabilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual.

3.

Orientar a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro.

4.

Permitir ainda o cadastramento dos anexos de metas e riscos fiscais, exigidos

pela Lei de Responsabilidade Fiscal e padronizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
5.

Ser totalmente voltado à legislação específica, servindo de elo entre o Plano

Plurianual e a Lei do Orçamento Anual.
6.

Emitir diversos anexos e relatórios que integrarão a lei de Diretrizes

Orçamentárias.


Plano Plurianual (PPA)
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O sistema deve operar integrado aos Módulos da Lei da Diretrizes Orçamentárias, Lei
Orçamentária Anual e Contabilidade Pública. Entre suas funções mínimas, devem
estar:
1.

Permitir o cadastramento do planejamento orçamentário, estabelecido através

das prioridades e metas quadrienais da administração pública.
2.

Possibilitar a efetiva transparência dos objetivos governamentais e uma clara

visualização da destinação dos recursos públicos.
3.

Ser totalmente adequado à legislação inerente ao processo de elaboração,

execução, avaliação dos objetivos planejados e cumprimento das metas estabelecidas.
4.

Servir de suporte para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do

Orçamento Anual.
5.

Permitir consultas rápidas da situação de um determinado programa ou ação.

6.

Permitir integração e acompanhamento dos valores planejados no Plano

Plurianual com a execução orçamentária na contabilidade.
7.

Possibilitar integração e comparação dos valores constantes no Plano

Plurianual com os valores constantes da Proposta Orçamentária Anual.
8.

Permitir o levantamento dos programas com seus indicadores e índices,

incluindo os valores gastos por fonte de financiamento.
9.

Permitir o planejamento das ações com identificação das regiões a serem

atendidas no município durante a vigência do Plano.
10.

Permitir a descrição das ações, finalidades, como também a definição do

produto, situação, base legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para cada
período.
11.

Permitir a informação da fonte indicadora e do índice existente antes do plano,

assim como dos índices pretendidos ao final do plano para cada programa.
12.

Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas,

ações e indicadores.
13.

Emitir a memória de cálculo de receitas e despesas.

14.

Emitir os demonstrativos de gastos com saúde e educação.

15.

Emitir relatório de ações por unidade executora.

16.

Emitir relatório de programas por macroações governamentais.

17.

Emitir relatório de síntese das funções governamentais.
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18.

Emitir relatório de síntese de subfunções por função.

19.

Emitir relatório de síntese dos programas governamentais.

20.

Emitir relatório de síntese das macroações.

21.

Emitir relatório de eixo estruturante e área temática.

22.

Emitir relatório de metas administrativas em macroação por programa.

23.

Emitir relatório de estimativa da receita por fonte de recurso.

24.

Emitir relatório de estimativa da receita segundo sua natureza.

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE
PAGAMENTO
1.

Permitir o cadastro de pessoas com as seguintes informações pessoais: CPF,

RG, Carteira de trabalho, Carteira de Habilitação, endereço, grau de instrução, estado
civil, raça, nome dos pais, cônjuge, naturalidade, tipo de sangue, deficiência, línguas
estrangeiras e foto.
2.

Permitir cadastro de servidor completo, reunindo informações admissionais, de

pagamento e complementares.
3.

Permitir cadastro de dependentes com informações sobre o grau de parentesco

que este possui com o servidor, o tipo de dependência e sobre seu nascimento,
realizando automaticamente a baixa na época e condições devidas.
4.

Possuir cadastro de cargos associado ao grupo operacional, perfil profissional,

vínculo empregatício e a tabela de Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.
5.

Permitir cadastramento de eventos periódicos, de um determinado período que

são gerados automaticamente na folha, como por exemplo, as consignações.
6.

Possuir cadastro de Entidade com informações referentes a: Tipo de Entidade,

CNPJ, Dados dos responsáveis, inscrição municipal e estadual, brasão, natureza
jurídica, endereço completo.
7.

Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja montado os

próprios cálculos, sem necessidade de modificação do sistema.
8.

Possuir cadastro de agências bancárias com as seguintes informações: Nome

da Agência, Banco, endereço, contatos, responsável.
9.

Possuir cadastro de contas da entidade com as seguintes informações: Nome

da Conta, Número da conta, tipo, data de abertura, banco, número do convênio para
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pagamento.
10.

Possuir cadastro de lotações contemplando: Órgão, unidades orçamentárias,

centro de custo e local de trabalho.
11.

Permitir cadastramento de diversos regimes Administrativo: regime geral de

previdência social (CLT), cargo comissionado, estatutário, cedido, estagiário e
temporário.
12.

Permitir o cadastramento de feriados com os seus tipos (cívico/religioso) e

abrangência (nacional/estadual/municipal).
13.

Possuir cadastro de tabelas de salário mínimo com informações referentes ao

período de vigência e valor naquele período.
14.

Possuir cadastramento de tabelas individuais de (INSS, IRRF, Previdência

Própria, Salário Família e Salário Família Previdência Própria).
15.

Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação SEFIP -

Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social tais
como (Categoria do Trabalhador, Ocorrência, Recolhimento, GPS).
16.

Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação RAIS –

Relação Anual de Informações Sociais, tais como (tipo de admissão, vínculo
empregatício, motivos de desligamento, tipos de afastamentos, naturalidade, natureza
jurídica, tipo de salário).
17.

Possuir cadastro específico para estagiários.

18.

Possuir mecanismo para atualização das tabelas de INSS, IRRF, Salário

Família e Salário Mínimo, sem que o usuário necessite realizar tais cadastros.
19.

Possuir parametrização com cálculos já definidos e automatizados, permitindo

escolher os códigos que deseja utilizar para diversos eventos como (INSS, IRRF,
Previdência Própria, 13º Salário, Adiantamento 13º, Desconto de Adiantamento 13º,
1/3 Férias, Abono Férias, Salário Família, Salário Maternidade, Licença Prêmio,
Tempo de Serviço, Férias Vencidas, Férias Proporcionais, Horas Extras, Adicionais,
Faltas, além de diversos outros.
20.

Possuir rotina que permite o bloqueio de verbas de acordo ao regime do

funcionário.
21.

Permitir efetuar o controle dos afastamentos, por tipo, seus períodos e a

previsão de retorno às atividades.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
43 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202
22.

Permitir o controle de beneficios concedidos devido ao tempo de serviço

(anuênio, quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de
prorrogação ou perda por faltas e afastamentos.
23.

Permitir administração de múltiplos planos de cargos e salários compostos por

grupo operacionais, níveis, classes e referência salarial.
24.

Permitir controlar a experiência profissional do servidor, registrando as

empresas que já trabalhou, período, tempo de serviço e cargos ocupados.
25.

Permitir efetuar o controle dos pensionistas, com informações sobre a pensão e

seus dados para se efetuar o pagamento.
26.

Permitir a inclusão de variáveis, via valor digitado (horas extras, faltas e

prêmios) ou percentuais.
27.

Deve armazenar toda vida funcional dos empregados, de forma histórica,

preservando informações por competência, permitindo a qualquer tempo a geração de
relatórios da vida, com informações pessoais e funcionais, pregressa do servidor,
como: cargo, data de admissão, data de exoneração, dados bancários, centro de
custo, regime, dentre outros.
28.

Administrar os períodos de férias e controlar seus vencimentos, com cálculos

individuais.
29.

Possuir banco de dados que armazena e permite a alimentação de todos os

períodos em que o servidor trabalhou e/ou trabalha no Município para fins de emissão
de certidões de tempo de serviço e declarações.
30.

Permitir em caso de recontratação, o reaproveitamento de dados.

31.

Permitir que seja parametrizado um limite de quantidade de tempo de serviço

(anos) por funcionário.
32.

Possibilitar efetuar exoneração em lote, por cargo, centro de custo, unidade,

regime e local de trabalho.
33.

Possuir rotina para programação de férias coletivas.

34.

Possuir rotina de progressão automática de nível e referência de acordo com o

tempo configurado pelo usuário.
35.

Possuir rotina para pagamento de benefícios (alimentação).

36.

Permitir o processamento de folha de pensão alimentícia automaticamente com

o valor descontado do funcionário.
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37.

Permitir o fechamento e exclusão de folhas em lote (diversas folhas de uma

única vez).
38.

Possuir Interface única para lançamento de eventos fixos e periódicos.

39.

Permitir a visualização de forma rápida e fácil os lançamentos diretamente da

tela de cadastramento de funcionário.
40.

Possuir rotina para geração de períodos de férias.

41.

Possuir rotina de cadastramento de contrato por funcionário, podendo cadastrar

vários modelos diferentes de contrato.
42.

Possuir rotina para efetuar o lançamento de forma coletiva de eventos

periódicos, onde estes lançamentos podem ser por: cargo, regime, centro de custo,
unidade ou geral.
43.

Possuir rotina para efetuar reajuste salarial que pode ser por faixas de valores,

cargo, nível e referência, reajustando por percentual, valor a ser acrescido e valor fixo
a ser definido, permitindo vincular a uma lei de alteração salarial.
44.

Possuir rotina de processamento da folha que pode ser: geral, por lote, centro

de custo, unidade, cargo, regime ou individual.
45.

Possuir rotina para identificar servidores com valores negativos.

46.

Permitir a visualização da composição das bases de cada evento calculado por

funcionário na folha processada.
47.

Possuir rotina que exibe inconsistências no momento de efetuar exportação

para SEFIP.
48.

Possuir rotina no momento de processamento da folha que verifica os casos de

múltiplos vínculos e avisa ao usuário quando identificar situação de 2 servidores com
vínculos incorretos de acordo ao que é exibido pelo programa SEFIP.
49.

Parametrização das contas de débito em caso de pensionistas alimentícios

diretamente no cadastro dos mesmos.
50.

Possuir formulário onde é possível consultar todos os dados das folhas

fechadas por funcionário.
51.

Possuir rotina de permissão de acesso por usuário, na qual é possível definir o

nível de acesso das informações por órgão, unidade orçamentária, centro de custo e
local de trabalho.
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52.

Permitir a geração de arquivos de exportação para integração bancária com

base em qualquer layout.
53.

Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de contas bancárias

(Ex: Bradesco e Caixa Econômica Federal).
54.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais

para RAIS.
55.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais

para DIRF.
56.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais

para SEFIP.
57.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais

para CAGED.
58.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais

para SIGA/TCM-BA.
59.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o

MANAD.
60.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o

PIS/PASEP.
61.

Permitir a importação de arquivo magnético de empresas consignatárias (Ex:

GRCONSIG, CONSIGPLUS, FASITEC, ECONSIG e CONSIGFÁCIL).
62.

Permitir a importação de consignação (Banco do Brasil, Caixa Econômica e

Bradesco).
63.

Possuir relatórios de conferência de eventos periódicos por servidor, com

valores e quantidade de parcelas.
64.

Possuir relatórios de conferência de eventos fixos por servidor, com valores e

quantidade de parcelas.
65.

Possuir relatórios de conferência de cargos com informações (vagas

disponíveis, vagas ocupadas e diferença).
66.

Possuir relatórios de folha de pagamento demonstrando os valores pagos para

o funcionário assim como os respectivos descontos, base de INSS, IRRF, previdência
própria, jornada de trabalho, regime, cargo, banco agência, conta e etc.
67.

Possuir relatório de relação bancária da folha dos funcionários que acompanha
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a remessa do arquivo bancário.
68.

Possuir relatório de relação bancária dos pensionistas que acompanha a

remessa do arquivo bancário.
69.

Possibilitar a impressão de contracheque impresso em layout específico.

70.

Possuir relatório de relação de verbas mensal e relação de verbas anual.

71.

Possuir relatório de relação de descontos por centro de custo.

72.

Possuir relatório de GPS – Guia da Previdência Social.

73.

Possuir relatório de resumo INSS por centro de custo.

74.

Possuir relatório de Resumo Geral da Folha, demonstrando todos os valores

pagos de provento e desconto incluindo os cálculos patronais.
75.

Possuir

relatório

de

mapa

da

folha

de

pagamento,

demonstrando

detalhadamente os valores dos encargos sociais.
76.

Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento, possibilitando efetuar o

comparativo dos valores pagos na folha em dois meses diferentes.
77.

Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento por funcionário,

possibilitando efetuar o comparativo dos valores pagos por funcionário entre dois
meses diferentes.
78.

Possuir relatório de comparativo de verbas por funcionário, possibilitando

efetuar o comparativo dos valores pagos por funcionário e por verba de dois meses
diferentes.
79.

Possuir relatório de aviso e recibo de férias, podendo ser emitido de forma

individual ou unificado.
80.

Possuir relatório de ficha cadastral contendo as informações funcionais do

funcionário.
81.

Permitir a emissão de relatório de rescisão contratual.

82.

Possuir relatório de certidão de tempo de serviço.

83.

Possuir relatório de informe de rendimentos.

84.

Possuir relatórios para o gerenciamento de períodos aquisitivos de férias,

controlando os períodos em aberto.
85.

Possuir relatório de aviso prévio.

86.

Possuir rotina para geração e emissão de DARF – Documento de Arrecadação

de Receitas Federais.
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87.

Possuir relatório de relação de servidores admitidos por período.

88.

Possuir relatórios para o gerenciamento de afastamentos e frequências.

89.

Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem consignável.

90.

Possuir relatórios de requerimento de férias.

91.

Possuir relatórios de quantitativo de servidores por faixa salarial, contemplando

os valores de salário base e bruto.
92.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, permitindo que a liquidação

dos empenhos de pessoal ocorra diretamente e automaticamente pelo fechamento da
folha de pagamento, de forma que os descontos da folha já gerem as consignações
que serão retidas no pagamento da despesa orçamentária e o financeiro já realize os
lançamentos da despesa extraorçamentária conforme o resumo das folhas de
pagamentos fechadas.
93.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, permitindo que a liquidação

dos empenhos de encargos ocorra diretamente e automaticamente pelo fechamento
da folha de pagamento.
94.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, gerando automaticamente

os documentos comprobatórios na liquidação da despesa de pessoal no momento do
fechamento da folha de pagamento;
95.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, gerando automaticamente

os lançamentos de provisionamento de férias e décimo terceiro salários ao final do
mês de acordo com as folhas de pagamentos fechadas.
96.

Emitir relatórios analítico e sintético, que demonstre a evidenciação das

obrigações e provisões, por competência, para escrituração contábil mensal no
PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme as NBCASP – Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Públicos, atendendo a portaria
184/2008 e 467/2009 do STN.
97.

Possuir relatório de resumo por regime com patronal.

98.

Possuir relatório resumo de líquido bancário sintético por unidade, detalhando

os valores pagos por conta de débito e unidade.
99.

Possuir relatório resumo centro de custo por evento, separando os valores

calculados dos eventos por centro de custo com os respectivos totais.
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100.

Possuir relatório de controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto,

realizado e saldo).
101.

Possuir relatório de demonstrativo de pagamento de pensão alimentícia.

102.

Possuir relatório de demonstrativo de servidor com remuneração por local de

trabalho.

1.

Atendimento ao e-Social

Permitir realizar o diagnóstico da Qualificação Cadastral antes da geração do

arquivo, realizar a geração arquivo de informações para envio ao Portal Nacional do eSocial referente à Qualificação Cadastral e receber arquivo de retorno do e-Social e
emitir relatório com as críticas apuradas.
2.

Permitir o agrupamento de empresas com o mesmo CNPJ para envio ao e-

Social.
3.

Utilizar o mecanismo certificado digital, do tipo A1 ou A3, para habilitar os novos

campos referentes ao e-Social.
4.

Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo e-Social com todas as

informações exigidas pelo e-Social Nacional.
5.

Permitir realizar o relacionamento dos códigos de verbas do sistema com as

rubricas do e-Social.
6.

Permitir gerar o relatório de Diagnóstico das informações do Empregador,

Cargos, Escalas, Horários, e listar as inconsistências encontradas.
7.

Permitir gerar o relatório de Diagnóstico do Empregado com dados pessoais,

documentação,

endereço,

formação,

informações

contratuais,

e

listar

as

inconsistências encontradas.
8.

Permitir a parametrização das rubricas do e-Social com as bases legais (IRRF,

INSS, FGTS) e gerar relatórios de divergências.
9.

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração

Biológica por período, mantendo histórico atualizado.
10.

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração

dos registros Ambientais por período, mantendo histórico atualizado.
11.

Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais,

pertinentes ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), como alteração de cargos,
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mudança de agente nocivo, transferências, descrição dos cargos e atividades
exercidas pelo funcionário.
12.

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

dados históricos.
13.

Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador

aos fatores de riscos.
14.

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

15.

Permitir registrar as informações referentes ao Acidente de Trabalho (CAT):


Identificação do Registrador, Empregador e Trabalhador;



Comunicação do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora do

acidente, Horas trabalhadas antes do acidente, Tipo da CAT, indicativo de
CAT);

16.



Local do acidente;



Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho;



Detalhamento do(s) agente(s) causador (es) do acidente de trabalho;



Atestado médico;



Nome do médico que emitiu o atestado.

Permitir informar o cadastro de EPI – Equipamento de Proteção Individual, o

certificado de aprovação (CA), informações relativas às medidas de proteção coletivas,
informações pertinentes à manutenção de uso como Higienização, Validade e Troca
do EPI;
17.

Permitir o servidor consultar e atualizar seus dados pessoais no Portal do

Servidor, por meio de CPF e Senha.
18.

Efetuar a consistência e validação dos vários tipos de entregas periódicas de

informações aos Órgãos da União Federal, dentro do que está sendo estabelecido
pelas normativas do e-Social.
19.

Permitir a geração, assinatura, envio e recepção de retorno de eventos para a

Produção do e-Social.
20.

Permitir a geração, assinatura, envio e recepção de retorno de eventos para a

Produção Restrita do e-Social.
21.

Dispor de toda estrutura de geração, assinatura, envio e recepção de retorno de

eventos do e-Social em base de dados única e sistema único, dispensando qualquer
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tipo de integrador ou sistema terceiro/externo para realizar qualquer etapa do
processo.
22.

Permitir relacionar certificados digitais em arquivo no repositório do sistema,

permitindo assinatura e envio de eventos do e-Social através de qualquer computador
por usuário autorizado.
23.

Deve dispor de rotina que permita a consulta dos Eventos registrados pelo

Sistema, permitindo o acompanhamento do processamento dos Eventos através dos
status, listando minimamente os Eventos com status Pendente, Agendado,
Processado e Processando, bem com a quantidade de registros (Eventos).
24.

A consulta dos Eventos deve dispor também de opções de filtro por Período,

Empregador, CPF do Empregado, Tipo de Evento e o Tipo de Status do
Processamento do Evento.
25.

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

Eventos gerados.
26.

Permitir

ao

usuário

administrador,

definir

de

forma

parametrizável

a

periodicidade de envio dos eventos para o ambiente do e-Social.
27.

Deverá validar as informações recebidas nos arquivos XMLs oriundos do

sistema de gestão de pessoal, com referência nas regras definidas dos layouts do eSocial.
28.

Deverá assinar digitalmente os arquivos de eventos em formato XML através de

Certificado Digital A1 ou A3.
29.

Dispor de rotina para enviar os arquivos de eventos assinados digitalmente para

o ambiente do e-Social.
30.

Deverá receber e armazenar os protocolos referentes ao envio dos eventos

para o ambiente do e-Social.
31.

Permitir consultar através dos protocolos armazenados, o resultado do

processamento dos eventos, identificando o status do evento, se foi armazenado ou
rejeitado. Deverá ainda, para os eventos rejeitados exibir a mensagem com o motivo
pelo qual o evento foi rejeitado.
32.

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

inconsistências.
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33.

Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o fechamento da

Competência da Folha de Pagamento.

1.

Portal do Servidor Público Municipal

Permitir o cadastramento de e-mail dos servidores através do qual será enviado

a senha e link de acesso ao Portal do Servidor.
2.

Possuir rotina para cadastramento de (Informativos/Notícias) que serão exibidas

diretamente no Portal.
3.

Permitir que seja efetuada solicitação on-line de login de acesso mediante

preenchimento de formulário padrão.
4.

Permitir que o funcionário efetue atualização on-line de seu endereço.

5.

Permitir alteração de senha diretamente no Portal.

6.

Permitir recuperação de senha de acesso automaticamente no e-mail

cadastrado no Sistema.
7.

Possuir rotina que permite configurar a partir de que data os dados devem ser

exibidos externamente no portal do servidor.
8.

Permitir que o servidor possa emitir seu Contracheque.

9.

Permitir que o servidor possa emitir sua Ficha Financeira.

10.

Permitir que o servidor possa emitir seu Informe de Rendimentos.


1.

SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO

Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço

(logradouro, numero, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail), CPF, RG,
telefone redisencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo, estado
civil, filiação, naturalidade (cidade, estado), nacionalidade.
2.

Permitir o cadastro de pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social,

nome fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade,
estado, e-mail, pessoa para contato, página na internet), CNPJ, Inscrição Estadual,
telefone, fax, data de fundação, atividade econômica, sócios, situação.
3.

Permitir cadastro de centro de custos, atribuindo o centro de custo a uma

unidade e a um responsável.
4.

Possibilitar a abertura de protocolo por acesso externo via web site do Município

ou cadastro de atendimento por operador interno do sistema.
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5.

Possibilitar o registro de qualquer documento, definindo o tipo, com histórico do

seu recebimento e tramitações, até seu encerramento.
6.

Permitir acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do emissor.

7.

Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por

assunto e Finalidade.
8.

Possibilitar a elaboração de lista de assuntos pré-cadastrada, de modo a facilitar

a escolha do tipo de demanda por meio de menu de escolha.
9.

Gerar comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no

momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web ou por usuário
interno.
10.

Registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção

(cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado Protocolo, inclusive nas
suas tramitações.
11.

Permitir a inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens,

documentos, planilhas, etc.
12.

Permitir que o setor de destino do atendimento acesse diretamente o histórico

ou documento específico, com total liberdade de encaminhar ou responder, a alguém
internamente ou diretamente ao requerente.
13.

Permitir que os setores possam resolver sua participação na demanda

unilateralmente e ela continue em aberto por quem está com alguma tarefa pendente
ou atendendo integralmente o requerente.
14.

Permitir a configuração dos assuntos.

15.

Efetuar o registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento

dos atendimentos.
16.

Oportunizar a avaliação do atendimento por parte do requerente, podendo

reabrir o pedido, caso tenha interesse.
17.

Todos os acessos à demanda e despachos devem ser registrados pelo sistema,

aparecendo ao requerente à listagem de quem acessou, de qual setor e data.
18.

Possibilitar o direcionamento automático da demanda baseado no tipo de

atendimento e no assunto do mesmo.
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19.

Possibilitar a ativação ou não dos modos de identificação do atendimento:

Normal, Sigiloso (onde somente o setor inicial pode ver os dados do requerente) e
Anônimo, onde não é necessário realizar cadastro para abertura de solicitação.
20.

O sistema Protocolo deve possuir ferramenta eletrônica de comunicação interna

do Órgão.
21.

A ferramenta deve permitir a troca de informações entre todos os setores e

subsetores do organograma do Município: respostas, encaminhamentos, notas
internas etc.
22.

Possibilitar o envio de comunicação no modo privado, onde apenas o remetente

e o destinatário têm acesso ao documento, seus despachos e anexos.
23.

Permitir a movimentação de documentos por meio de despachos/atualizações,

permitindo, ainda, anexar arquivos diversos e solicitar assinatura de usurários.
24.

Possibilitar a predefinição de assuntos e a fixação de assuntos em texto livre,

permitindo, ainda, a reclassificação/renomeação de assuntos pelo usuário, constando
esta informação no histórico de tramitação do documento.
25.

Possibilitar o envio de documentos oficiais externos, com a denominação ofício,

contendo o rastreamento de e-mails, confirmação de entrega ao destinatário, acessos
e leitura.
26.

O documento deve ser gerado e remetido de forma oficial e segura ao seu

destinatário, via email, com possibilidade de notificação por SMS (caso disponível).
27.

Disponibilizar opção de enviar diretamente o Ofício ao salvar para envio em

momento posterior, por meio de ação "Enviar por e-mail", com a outra parte recebendo
o conteúdo do Ofício e podendo interagir, não necessitando imprimir ou responder por
meio físico.
28.

Possibilidade de receber respostas dos Ofícios via sistema (Central de

Atendimento) ou quando o destinatário responder o e-mail de notificação.
29.

Assegurar a transparência de movimentações e todo o histórico mantido no

sistema.
30.

Utilizar base única de contatos para todos os módulos da plataforma.

31.

Permitir que o destinatário não precise ser usuário da plataforma para acessar o

documento ou tramitá-lo, bastando ser cadastrado nos Contatos.
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32.

Propiciar ao usuário, servidor público, cadastrar uma Solicitação de Diária ou

Indenização de diária, contendo os seguintes campos para cadastro das informações:
número (automaticamente), ano (automaticamente), Nome, matrícula, cargo/função,
CPF, RG, destino, meio de transporte, finalidade da viagem, quantidade de diárias
solicitadas, data da solicitação, com isso, no momento de realizar a Solicitação da
Despesa utilizando o identificador "Diária", essa despesa ficará associado à solicitação
da diária.
33.

Permitir ao usuário, servidor público, cadastrar a solicitação de férias ou licença,

sendo esta solicitação direcionada ao ordenador de despesa da unidade orçamentária,
para análise.


SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

O Sitema de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir a integração de dados
de forma automática das informações com os sistemas de Contabilidade Pública,
Arrecadação Tributária Municipal, Patrimônio, Almoxarifado e Frotas.

1.

Sistema Integrado de Compras

Permitir o cadastro dos itens e serviços, assim como a importação através de

arquivos em formatos TXT, XML, CSV e entre outros formatos, contendo as seguintes
informações para cadastro: descrição, especificação, unidade de medida e natureza da
despesa.
2.

Permitir o cadastro da solicitação de despesa (SD), contendo as seguintes

informações: data, órgão, unidade orçamentária, solicitante, objeto, tipo de despesa
(material ou serviço), justificativa, item (s) ou serviço (s) a ser adquirido, contendo
descrição, especificação, unidade de medida, quantidade, valor estimado unitário e
valor estimado total, dotação orçamentária e anexos (permitindo incluir documentos
como ofícios, termo de referência, relatório de cotação, etc para abertura do processo
administrativo, dentre outros necessários).
3.

Permitir emissão de relatório de solicitação de despesa (SD).

4.

Permitir realizar pesquisa de preço a partir de Plataformas afins, a qual

atualmente é o Banco de Preços, através do site www.bancodeprecos.com.br,
possibilitando a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços
dos itens.
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5.

Possuir níveis de autorização da SD: Autorização do Secretário, Autorização do

Setor Orçamentário (Contador).
6.

Permitir validação do saldo da dotação orçamentária.

7.

Permitir alterar a fase em que se encontra a SD, caso esteja na fase de

avaliação orçamentária, poder retornar a fase inicial do processo.
8.

Permitir gerar reservas orçamentárias na Contabilidade a partir das solicitações

de despesa (SD).
9.

Permitir realizar ordem de fornecimento (OF) ao fornecedor, contendo as

seguintes informações: data, órgão, unidade orçamentária, solicitante, número do
empenho, data do empenho (informação automática do empenho), dotação
orçamentária

(informação

automática

do

empenho),

fornecedor

(informação

automática do empenho, local de entrega, endereço de entrega, objeto (informação
automática do empenho, itens (informação automática do empenho).
10.

Emitir listagem de ordem de fornecimento, filtrando por um determinado

período.
11.

Emitir relatório de ordem de fornecimento por produto ou serviço, e/ou por

solicitante, filtrando por um determinado período.
12.

Emitir relatórios de acompanhamento do processo de compra: Quantidade

licitada, requisitada, entregue e saldo.
13.

Integrar materiais do sistema de Compras com materiais utilizados pelo sistema

de Frotas de Veículos e quando integrado manter os mesmos materiais, fornecedores
e centro de custos.
14.

Propiciar anulação da autorização da SD, permitindo o estorno da reserva

orçamentária e a descrição completa do motivo da anulação.
15.

Propiciar controle, através de listagem dinâmica, de todas as autorizações.

16.

Permitir realizar o acompanhamento do saldo dos itens licitados, detalhando por

nº de processo administrativo, e/ou por nº de empenho e/ou por nº de contrato,
podendo optar por um determinado período.
17.

Propiciar a emissão do parecer do departamento contábil (contador) sobre

determinada solicitação de despesa.
18.

Propiciar gerar os bloqueios e empenhos para cada entidade contábil através do

processo de compra.
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19.

Permitir realizar a solicitação de despesa (SD) para a concessão de

diária/Indenização de Diárias, a partir da solicitação realizada no sistema integrado de
Protocolo.

Este

(automaticamente),

documento
ano

deve

conter

(automaticamente),

os

seguintes

Nome

do

campos:

solicitante,

número
matrícula,

cargo/função, CPF, RG, destino, meio de transporte, finalidade da viagem, quantidade
de diárias solicitada, valor unitário, valor total, data da solicitação, nome do
concedente, data da concessão, e assinatura.

1.

Sistema Integrado de Licitações

Deverá propiciar acompanhamento dos processos licitatórios desde a

preparação até seu julgamento, registrando as etapas de:
o Publicação do processo;
o Emissão do mapa comparativo de preços;
o Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das
propostas;
o Interposição de recurso;
o Anulação e revogação;
o Impugnação;
o Parecer da comissão julgadora;
o Parecer jurídico;
o Homologação e adjudicação.
2. Possuir listagens dinâmicas para controle de processos.
3. Permitir a integração com a receita federal para consulta de regularidade
dos fornecedores.
4. Permitir a integração com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
para consulta de regularidade dos fornecedores.
5. Permitir a consulta automática à situação fiscal dos fornecedores (pessoa
física ou jurídica) junto ao Municipio de Ibipitanga, com possibilidade de
inserção de documentos e justificativa obrigatória.
6. Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou
por modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.
7. Permitir o cadastro dos limites legais estabelecidos para cada
modalidade de licitação.
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8. Conter rotina de duplicação de dados de um processo de licitação já
cadastrado, para um novo processo de forma automática.
9. Permitir cadastrar processos de licitações individuais para cada entidade,
desde as solicitações de despesa, coletas de preços, processo de licitação e
contratos.
10.Permitir reunir as solicitações de despesas de todas as entidades para
formação de um único processo licitatório, dessa forma, os itens deverão ser
separados em quantidades para cada entidade levando em consideração as
respectivas dotações e centros de custos. Para esses casos, o sistema deve
possuir uma entidade gestora, responsável pelo processo de licitação.
11.Permitir cadastrar a forma de julgamento das propostas dos licitantes que
participam da licitação.
12.Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto
sobre uma Tabela/Catálogo de Preço ou sobre os próprios itens da licitação.
13.Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional
de Acréscimo sobre uma Tabela de Preço.
14.Permitir a utilização do Pregão para licitações em que o vencedor será
aquele que apresentar o Maior Lance.
15.Propiciar o cadastramento de critérios de avaliação para julgamento pela
Melhor Técnica e Preço.
16.Permitir realizar licitações por lotes com rateio automático do preço
unitário, ou ficando a cargo do fornecedor vencedor a atribuição do preço
unitário para cada item do lote.
17.Permitir aplicar, em licitações do tipo “Menor Preço por Lote”, descontos
proporcionais aos itens que contemplam cada lote.
18.Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações de data de
abertura da licitação, horário da abertura, número da licitação, modalidade,
membros da comissão responsável pela abertura e objeto a ser licitado.
19.Propiciar cadastrar e acompanhar os processos licitatórios desde a
preparação até seu julgamento, em listagem interativa.
20.Propiciar o cadastramento de licitações envolvendo a demanda de uma
ou mais entidades, onde a entidade gestora da licitação poderá gerenciar as
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aquisições realizadas pelas entidades participantes.
21.Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor
vencedor deixar de fornecer o material ou de executar os serviços,
mostrando na tela o próximo fornecedor classificado e opção para assumir
ou não o mesmo preço unitário do vencedor anterior.
22.Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários
para sua identificação, tais como número do processo, objeto da compra,
modalidade de licitação e datas de abertura e recebimento dos envelopes.
23.Possuir rotina para apurar os vencedores da licitação, bem como
desclassificar aqueles que não cumpriram algum item do edital ou cotaram
preço acima do preço máximo estabelecido para um item, inclusive se for
licitação por lotes.
24.Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial
conforme critérios de classificação determinados pela legislação vigente.
25.Permitir efetuar lances para a modalidade “pregão presencial” em tela
com cronômetro para cada lance, controlar a diferença mínima entre os
lances com visualização do valor mínimo aceitável do próximo lance, bem
como ter opção para declinar os participantes que desistem da competição.
26.Permitir o registro da inabilitação de um licitante logo após o
encerramento de cada item/lote do Pregão Presencial ou somente após o
encerramento de todos os itens/lotes registrar a inabilitação de um licitante o
sistema mostra o próximo classificado e assim sucessivamente até encontrar
um participante habilitado.
27.Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro,
possibilitando ao pregoeiro pausar ou disparar quando desejar.
28.Propiciar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação
a microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei
complementar nº 123/2006.
29.Conter rotina de classificação das propostas dos participantes do pregão
presencial ao abrir o item ou lote para lances.
30.Conter rotina de cadastramento de sanções administrativas aplicadas aos
fornecedores.
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31.Conter rotina de cadastramento de avisos de licitações para posterior
publicação, mediante ao cadastro do processo de compra.
32.Conter rotina de registro das interposições de recursos nos processos de
licitações.
33.Conter rotina de anulação ou revogação dos processos de licitações.
34.Conter rotina de registro das possíveis impugnações no processo de
licitação.
35.Propiciar efetuar os registros dos pareceres das comissões de licitação.
36.Propiciar o registro das homologações e adjudicações nos processos de
licitações.
37.Possuir banco de dados unificado, permitindo o cadastro de diferentes
entidades, onde, os cadastros de materiais e credores poderão ser
integrados entre as entidades.
38.Propiciar a emissão de demonstrativo com a relação da economicidade
do pregão (valor previsto x lance).
39.O sistema deve estar adequado às leis e demais atos normativos que
regem os processos licitatórios, especialmente à Lei nº 8.666/93 que no
momento está em uso pelo municipio e posteriormente à Nova Lei de
Licitações nº 14.133/2021, que a partir de 1º de abril de 2023 passará a
valer exclusivamente.
40.Permitir remessa/importação de informações automatizadas ao portal do
Pregão

Eletrônico

(atualmente

o

Portal

do

Banco

do

Brasil,

https://www.licitacoes-e.com.br/).
41.Permitir

o

cadastramento

de

comissões

julgadoras:

especial,

permanente, servidores e pregoeiro, informando as portarias e datas de
designação ou exoneração e expiração.

1.

Sistema Integrado de Contratos

Permitir o cadastro Fornecedor, pessoa física com os seguintes dados: Nome,

endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail)
CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
naturalidade (Cidade e Estado), nacionalidade, ano de chegada, carteira de trabalho,
Foto e Categoria do Credor, dados bancários (Banco, Agencia, Conta, Pix).
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2.

Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão Social,

nome fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, Cidade,
Estado), e-mail, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, telefone, fax, Foto, nº
Certificado do Registro Cadastral- CRC e Categoria do Credor, dados bancários
(Banco, Agencia, Conta, Pix).
3.

Permitir cadastrar fiscal de contrato, de acordo com o Decreto Municipal

vigente, sendo possível vincular mais de um fiscal para determinado contrato, no qual
abrange várias unidades orçamentárias.
4.

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

inicial o acompanhamento da data de vencimento dos contratos e aditivos,
selecionando a antecedência em dias que o contrato irá vencer. Podendo também
imprimir a relação dos mesmos.
5.

Permitir vincular ao fornecedor ramos de atividade, documentos e certidões

negativas, nome dos sócios, etc.
6.

Propiciar o cadastro de tipos de documentos dos fornecedores.

7.

Permitir efetuar o vínculo do fornecedor por ramo de atividade.

8.

Permitir efetuar o vínculo dos fornecedores por cada material fornecido.

9.

Propiciar registrar as dotações orçamentárias relativas do apostilamento ao

contrato.
10.

Permitir manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi

unilateral ou bilateral e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, supressão,
equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão ou apostilamento.
11.

Geração e remessa automatizada para atendimento portal do Tribunal de

Contas dos Municipios do Estado da Bahia, hoje o SIGA – Sistema Integrado de
Gestão e Auditoria, através do sistema de Licitações e Contratos, dos dados,
documentos e informações relativos às licitações e contratos, tais como cópias dos
editais, contratos, aditivos, apostilamentos, planilhas orçamentárias, projetos básicos,
propostas, identificação dos licitantes, dentre outras, sem a necessidade de redigitação
ou retrabalho para o usuário do sistema, conforme padrões exigidos pelo TCM-BA.
12.

Permitir que, a partir do sistema de contratos, seja possível efetuar a anulação

parcial ou total do empenho no sistema contábil, por item ou por valor, retornando os
quantitativos não utilizados aos respectivos processos, para atender os aditivos de
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supressão.
13.

Permitir que, a partir do sistema de contratos, seja possível efetuar o reforço do

empenho no sistema contábil, por item ou por valor, para atender os aditivos de
reequilíbrio financeiro e econômico, de acréscimo (25%).

1.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Disponibilização de sistema de Contabilidade Pública totalmente integrada aos

demais sistemas estruturantes (compras, licitações e contratos, recursos humanos,
tesouraria, orçamento público, arrecadação municipal, portal da transparência,
almoxarifado, patrimônio, etc), com transmissão automática de informações, sem
necessidade de intervenção humana.
2.

O sistema deve estar adequado e atender às exigências da Secretaria do

Tesouro Nacional (STN).
3.

Contabilizar as dotações orçamentárias e

demais atos da

execução

orçamentária e financeira.
4.

Controlar a programação financeira.

5.

Gerar o cronograma mensal de desembolso.

6.

Emitir todos os relatórios e anexos solicitados pelas Leis: 4.320/64, LC 101/00,

Portarias Interministeriais e instruções normativas.
7.

Emitir todos os relatórios e anexos da prestação de contas anual (balanço);

8.

Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de

Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas,
bem como Boletim Financeiro Diário;
9.

Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas

Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de Apuração, conforme o caso;
10.

Gerar relatórios - razões sintéticos de todas as contas integrantes dos Sistemas

Financeiros, Sistema Orçamentário, Patrimonial e de Apuração;
11.

Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos

e com a apuração do resultado.
12.

Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações

com saldo insuficiente para comportar a despesa.
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13.

Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o seu

complemento, bloqueio, anulação e baixa através da emissão do empenho, que utiliza
o comprometimento dos créditos orçamentários.
14.

Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de

complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam
passíveis de anulação parcial ou total.
15.

Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das

informações relativas ao processo licitatório, número da obra, convênio e o respectivo
contrato.
16.

Permitir a utilização e vinculação dos itens da Solicitação de Despesas (SD) na

emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade.
17.

Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem

de pagamento, etc) sejam geradas e impressas, se for o caso, de uma só vez através
de uma fila de impressão.
18.

Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre.

19.

Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem.

20.

Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho.

21.

Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a

apuração e apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já
encerrados.
22.

Permitir que a estrutura (máscara dos níveis contábeis) do Plano de Contas

utilizado pela entidade seja definida pelo usuário.
23.

Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas,

obedecendo às movimentações já existentes para as mesmas.
24.

Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo

PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público).
25.

Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de

desdobramento do Plano de Contas utilizado.
26.

Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das

Naturezas de Receita e Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis de acordo
com as atualizações do respectivo Tribunal de Contas.
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27.

Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem como

a qualidade, consistência e transparência das informações geradas pelo PCASP
conforme definições realizadas na 8ª edição e atualizações posteriores do MCASP
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretaria do Tesouro
Nacional).
28.

Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas de

uma mesma natureza da informação.
29.

Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as

necessidades de cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas pela
contabilidade da instituição pública.
30.

Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua execução.

31.

Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” às

notas de empenhos para posterior consulta.
32.

Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para

determinados usuários (Administrador do SIAFIC).
33.

Possuir rotina de escrituração automática, e possibilitar e efetuar os registros

automaticamente para os procedimentos orçamentários, patrimoniais e específicos
provenientes dos sistemas estruturantes a contabilidade (arrecadação municipal,
recursos humanos, patrimônio público, compras, licitações e contratos, tesouraria e
almoxarifado), através de consumo de web services garantindo a rapidez, e
integridade na escrituração das informações necessárias.
34.

Registrar a geração de nota explicativa avulsa ou a partir do lançamento

contábil.
35.

Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com

os métodos de depreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil e valor
residual para cada um dos bens.
36.

Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens

patrimoniais de acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema de
patrimônio.
37.

Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo

que não tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, atualizando e
mantendo a consistência dos dados entre os exercícios.
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38.

Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício

para o exercício seguinte.
39.

Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para

o exercício seguinte.
40.

Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver

sido realizada, de modo que os saldos já implantados sejam substituídos.
41.

Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente

os respectivos valores e emitindo relatórios correspondentes, inclusive aos créditos
adicionais especiais e extraordinários.
42.

Emitir e publicar os relatórios mensais, bimestrais e quadrimestrais, atendendo

a LRF, conforme modelos publicados no site oficial da entidade.
43.

Emitir a memória de cálculo de receitas e despesas.

44.

Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996.

45.

Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996.

46.

Emitir relatório contendo os dados da Educação para preenchimento do SIOPE.

47.

Emitir relatório contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS.

48.

Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas

que compõe a base de cálculo, o percentual de contribuição e o valor apurado.
49.

Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras definidas

pela Secretaria do Tesouro Nacional.
50.

Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da

administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4320/64 e suas
atualizações, Resolução TCM Nº 1.060/2005 e atualizações.
51.

Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos

contábeis e restos a pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de
exercícios anteriores.
52.

Permitir a criação de relatórios gerenciais pelo próprio usuário.

53.

Dispor de funcionalidade que possibilite a criação de fórmulas para a

composição de valores utilizados na emissão de demonstrativos, a partir de qualquer
tipo de movimentação (do ano corrente ou do ano anterior, e valores brutos ou
líquidos) que envolvam Despesas, Receitas, Restos a Pagar ou Movimentação
Contábil em geral.
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54.

Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de Recursos

ou Detalhamento da Fonte, e ainda, valores específicos relacionados à Saúde,
Educação e Precatórios para utilização na emissão de demonstrativos.
55.

Permitir a inserção de notas explicativas e de campos informativos na

impressão dos demonstrativos.
56.

Permitir a emissão de relatórios demonstrativos e balancetes de receitas e

despesas.
57.

Exportar os dados para publicação na internet em atendimento a Lei de

Transparencia das Contas Publicas;
58.

Exportar os dados de alimentação e informação dos sistemas de prestação de

contas do TCM-BA, aatualmente o SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Auditoria e
posteriores atualizações e/ou substitutos.
59.

Não permitir que empenhos estimativos tornem-se restos a pagar.

60.

Visualizar os valores liquidados, anulados e o saldo dos restos a pagar.

61.

Possuir anulação de restos a pagar, total ou parcial, verificando se o mesmo

não se encontra liquidado.
62.

Emitir relatório demonstrativo da receita orçamentária por fonte que mostre:

receita orçamentária, valor previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no
ano e valor por arrecadar, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou
especificar um intervalo de datas.
63.

Emitir relatório demonstrativo da receita extra orçamentária que mostre: receita

extra orçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo o
usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas.
64.

Emitir relatório das alterações orçamentárias, mostrando a dotação, dispositivo

legal, data e valor.
65.

Permitir anulação de ordem de pagamento referente a: empenho, restos a

pagar, devolução de receita despesa e exclusão do item referente a extra
orçamentária.
66.

Emitir relatório mostrando as contas bancárias e o saldo anterior, valor de

débitos, valor de créditos e saldo atual para um determinado órgão ou consolidado
(todos os órgãos), permitindo especificar o período desejado.
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67.

Possuir consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor

reduzido no mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado, valor
empenhado no mês e no ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no mês e
no ano, valor pago no mês e no ano, valor devolvido no mês e no ano e o saldo atual
da dotação.
68.

Emitir relatório por natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo

usuário, os valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês.
69.

Emitir relatório de empenhos em aberto, mostrando: número do empenho, data

do empenho, nome do fornecedor, dotação, valor empenhado, valor liquidado, valor
pago, valor a liquidar e valor a pagar.
70.

Emitir demonstrativo da despesa empenhada, para mês escolhido pelo usuário,

mostrando a dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do
elemento de despesa, valor orçado, valor empenhado no mês e no ano e valor a
empenhar.
71.

Emitir relatório de empenhos mostrando: número do empenho, data do

empenho, nome do fornecedor, dotação e valor do empenho.
72.

Emitir relatório com os empenhos cadastrados devendo mostrar: número do

empenho, data do empenho, valor do empenho, fornecedor, ordens de pagamento
(OP) para esse empenho mostrando o valor e data de pagamento da OP.
73.

Emitir relatório da despesa extra orçamentária para período informado pelo

usuário, mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar.
74.

Emitir relatório de restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto,

fornecedor, data do pagamento e valor pago.
75.

Emitir relatório agrupado por fonte do recurso mostrando: valor orçado em cada

fonte (receita e despesa), valor arrecadado em cada fonte, valor empenhado em cada
fonte, saldo a arrecadar e saldo a empenhar. O usuário poderá escolher o mês de
referência, onde deverá ser mostrado os valores no mês e até o mês.
76.

Emitir relatório com listagem dos pagamentos efetuados agrupados por conta

bancária e ordenados por data de pagamento, identificando o fornecedor, data do
pagamento, valor pago, número do empenho e dotação, para um período especificado
pelo usuário.
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77.

Emitir relatório que mostre toda movimentação de uma conta corrente

apresentando: conta corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor
a débito, histórico, número do documento e saldo, para um período informado pelo
usuário.
78.

Emitir relatório diário da tesouraria mostrando, de forma agrupada, por dia do

movimento e conta corrente: conta corrente, data do movimento, histórico, valor a
crédito, valor a débito e total a débito e a crédito do dia, para um período informado
pelo usuário.
79.

Emitir relatório de contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de

data de vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do
fornecedor, valor e total a pagar no dia, para um período informado pelo usuário.
80.

Emitir relatório das retenções efetuadas, mostrando: beneficiário, número da

ordem de pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento,
valor do pagamento, valor da retenção e total das retenções para cada beneficiário,
para um período informado pelo usuário.
81.

Possuir tabela de eventos contábeis agrupando os lançamentos contábeis em

partidas dobradas de acordo com as naturezas patrimoniais, orçamentárias e de
controle.
82.

Permitir que se visualize as partidas dobradas específicas dos eventos a partir

do registro de um lançamento de previsão de receita, fixação de despesa, arrecadação
de receita, empenho, liquidação, pagamento, entre outras operações do sistema.
83.

Transferir automaticamente os empenhos com saldo a pagar para restos a

pagar.
84.

Apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos.

85.

Efetuar abertura de novo exercício com seus saldos contábeis iniciais.

86.

Emitir listagem para conferência dos lançamentos contábeis ordenados por

operação e mostrando: operação, descrição do lançamento e valor para um período
informado pelo usuário.
87.

Emitir o diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo

usuário.
88.

Emitir relatório dos lançamentos contábeis para um período informado pelo

usuário, para uma conta contábil ou grupo de contas contábeis.
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89.

Emitir balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou

não os lançamentos de encerramento do exercício.
90.

Possuir comparativo do balanço anterior com o balanço encerrado.

91.

Controlar individualmente os saldos orçamentários e financeiros de cada

convênio.
92.

Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos

e com a apuração do resultado.
93.

Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício,

para fins de cancelamento, quando for o caso.
94.

Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas

Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de apuração, conforme o caso.
95.

Emitir todos os relatórios e anexos da prestação de contas anual (balanço).

96.

Controlar a programação financeira.

97.

Dispor de recursos, que permite a Tesouraria registrar todas as movimentações

de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos, e todas as operações
decorrentes, tais como emissão de borderôs, demonstrações e o boletim.
98.

Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra

orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra
Caixa ou Bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos
automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas),
permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
99.

Imprimir todos os relatórios diários necessários por fonte de recurso de acordo

com a NBCASP.
100. Possuir tela de encerramento do exercício, concentrando todas as operações
pertinentes a prestação de contas anual, como por exemplo: apuração do Restos a
Pagar, anulação, inscrição de Restos a Pagar, Encerramento de VPA e VPD e
Encerramento das contas do sistema orçamentário.
101. Possuir Dashboard que apresente gráficos dinâmicos e on-line contendo um
resumo das informações da execução orçamentária e extra orçamentária de receitas e
despesas, dos créditos suplementares, das licitações finalizadas e dos contratos
realizados.
102. Possuir listagem de apuração de Restos a pagar, por órgão e fornecedor.
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103. Possuir demonstrativo dos bens imóveis.
104. Possuir demonstrativo da dívida ativa não tributária.
105. Possuir relatório de usuários do sistema por grupo de usuários.
106. Possuir relatório de créditos adicionais.
107. Possuir tela que demonstre os usuários logados, por módulo, com a hora do
login.
108. Possuir rotina de segurança que bloqueia automaticamente os usuários por falta
de acesso a partir de um determinado tempo definido pelo administrador do sistema
nos parâmetros de configuração.
109. Possuir rotina de segurança que bloqueia automaticamente os usuários após
determinadas tentativas de acesso, sem sucesso por uso de senha inválida.
110. Possuir rotina de segurança que registra todos os acessos ao sistema,
registrando a data e a hora do acesso, e o momento de seu logoff.
111. Possuir demonstrativo de despesa sintético por fonte de recursos.
112. Possuir demonstrativo de despesa sintético por poder e órgão.
113. Possuir listagem de restos a pagar com pagamento de RP não processado.
114. Possuir listagem de restos a pagar com pagamento de RP processado.
115. Possuir listagem de restos a pagar com cancelamento de RP não processado.
116. Possuir listagem de restos a pagar com cancelamento de RP processado.
117. Possuir razão sintético e analítico por órgão e por período.
118. Possuir demonstrativo de despesa por função.

1.

SISTEMA INTEGRADO DE TESOURARIA

Possuir total integração com o sistema da contabilidade efetuando a

contabilização automatica dos pagamentos, recebimentos e demais lançamentos
realizados pela tesouraria.
2.

Gerar arquivo de remessa de ordem bancária para diversos bancos.

3.

Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancarias

dentro de um periodo determinado.
4.

Permitir a autenticação eletronica de documentos.

5.

Permitir lançamento diario de investimentos, aplicações, e todos os demais

lançamentos de debito/credito.
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6.

Permitir a emissao de ordem de pagamento.

7.

Permitir que em uma mesma ordem de pagamento possam ser agrupados

diversos empenhos para um mesmo fornecedor.
8.

Permitir o registro e atualização dos saldos no momento da operação de

pagamento ou arrecadação.
9.

Controlar a movimentação de pagamentos nas dotações orçamentárias, extra

orçamentarias e restos a pagar, registrando todos os pagamentos efetuados, gerando
recibos, permitind estornos, efetuando lançamentos automaticamente nas respectivas
contas contabeis (analiticas e sinteticas), permitindo consultas e emissão de relatorios
auxiliares em diversas classificações.
10.

Efetuar rateio das receitas conforme os percentuais estabelecidos pelo

mucicipio.
11.

Emitir todos os relatorios diarios necessarios ao controle da Tesouraria,

classificados em suas respectivas contas.

1.

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

Propiciar a indicação da configuração do organograma do município que será

valida para o exercício.
2.

Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo

da entidade.
3.

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

4.

Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos

da administração pública.
5.

Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais.

6.

Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo

dos bens.
7.

Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado

pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como
selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento.
8.

Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a

movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
9.

Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário.
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10.

Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas

pertencentes a outro setor, durante o inventário.
11.

Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação,

sessão e baixa).
12.

Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante.

13.

Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens.

14.

Emitir etiquetas de controle patrimonial, parametrizada pelo próprio usuário,

permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a
disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta.
15.

Permitir a avaliação patrimonial, bem como a subtração dos itens através da

depreciação/amortização e exaustão de bens de forma individual, por local e por
classe, em atendimento a NBCASP.
16.

Emitir todos os relatórios destinados à prestação de contas em atendimento a

NBCASP.
17.

Emitir nota de transferência de bens.

18.

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

19.

Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo

próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como
selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento.
20.

Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que

possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer
momento.
21.

Manter registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais.

22.

Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto

pelo seu código interno como pela placa de identificação.
23.

Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item.

24.

Permitir transferência individual, parcial ou global de itens.

25.

Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos:

linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a
NBCASP.
26.

Permitir armazenar os históricos das subtrações dos bens (depreciações,

amortizações e exaustões), mesmo após novas avaliações patrimoniais.
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27.

Manter registro histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação,

taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas
explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a
NBCASP.
28.

Manter registro do valor bruto, da depreciação/amortização/exaustão no período

e acumuladas no início e no final do período.
29.

Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial,

depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto
contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor contábil).
30.

Propiciar o armazenamento de documentos relacionados ao bem, ou a sua

localização, através de arquivos em formato PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS,
XLSX, JPG.
31.

Propiciar o registro da fórmula de cálculo para diferentes métodos de

depreciação, exaustão e amortização, permitindo a classificação em linear, soma de
dígitos ou unidades, podendo ativar ou desativar.
32.

Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo

da entidade.
33.

Permitir o registro de grupos de bens, definição do percentual de depreciação

anual, valor residual do bem e vida útil do grupo de bens, com controle e consulta
através de listagem dinâmica.
34.

Propiciar o cadastro de unidade de medida dos bens da entidade, permitindo

informar a abreviatura.
35.

Permitir o cadastro dos tipos de transferências dos bens, informando descrição

e classificação, e nos casos de transferência entre responsáveis, organogramas,
grupos de bem ou localização física.
36.

Permitir o cadastro de localizações físicas.

37.

Permitir o registro de seguros de bens, com controle de seguradora, vigência,

valor e apólice.
38.

Propiciar o envio, retorno e consulta de bens da manutenção, permitindo o

registro da próxima revisão.
39.

Propiciar o envio, retorno e consulta de bens cedidos ou emprestados, com

registro da data prevista para retorno.
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40.

Propiciar o registro da utilização do bem imóvel, classificando em dominicais,

uso comum do povo, uso especial, em andamento.
41.

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

42.

Permitir informar o estado de conservação dos bens.

43.

Permitir identificar na listagem a situação que o bem se encontra, inclusive de

estar ou não em uso.
44.

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

45.

Permitir o cadastro de responsáveis pelos bens patrimoniais, informando nome,

CPF, telefone, e-mail, se é funcionário do município, matrícula, cargo, natureza do
cargo e o endereço.
46.

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

47.

Propiciar a baixa de bens de forma individual ou em lote, atualizando

automaticamente a situação do bem para baixado, bem como estornar a baixa após
sua finalização, retornando o bem para a situação antes de ser baixado.
48.

Propiciar transferências de bens entre organograma, responsáveis, grupos de

bens, e localizações físicas.
49.

Permitir transferências individuais ou por lote, atualizando automaticamente os

novos registros no bem.
50.

Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação,

sessão, baixa, perda, furto, roubo, sucata).
51.

Permitir o lançamento automático no Aplicativo de Contabilidade Pública das

movimentações (incorporações, baixas, reavaliações, depreciações).
52.

Permitir a elaboração de inventário de bens patrimoniais.

53.

Permitir o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção

e assistência técnica.
54.

Permitir a exportação da movimentação mensal conforme Layout disponibilizado

pelo TCM-BA.
55.

Integrar-se à contabilidade, permitindo a incorporação, depreciação ou

amortização automática dos bens patrimoniais, sem intervenção manual de
consolidação.
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56.

Permitir a informação dos dados contábeis que serão vinculados aos dados

patrimoniais (identificação de grupos contábeis, relacionamentos de contas contábeis
para Classificações do Patrimônio).

1.

SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO

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

permitindo a visualização da geração da movimentação no estoque (gerada ou não) na
própria janela de liquidações.
2.

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

transferência de materiais. Realizando a atualização do estoque de acordo com cada
movimentação realizada.
3.

Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao

almoxarifado, anulando as quantidades que não possui estoque e sugerindo as
quantidades disponíveis em estoque.
4.

Permitir informar limites mínimos de saldo físico de estoque.

5.

Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de

consumo, para poder delimitar ao departamento a quantidade limite que ele poderá
requisitar ao almoxarifado mensalmente.
6.

Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas

compras, para estimativa de custo.
7.

Propiciar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais,

possibilitando a realização da requisição ao Sistema de Compras.
8.

Propiciar integração com o sistema de compra para realização de entradas de

materiais importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por
meio de informações de notas fiscais, acesso ao centro de custos, materiais e
fornecedores.
9.

Permitir

realizar

requisições/pedidos

de

materiais

ao

responsável

do

almoxarifado, bem como realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos
para fornecimento de materiais.
10.

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

através das requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do
consumo.
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11.

Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a

movimentação, seja de entrada ou saída de materiais quando o estoque e/ou produto
estiverem em inventário. Sua movimentação somente poderá ocorrer após a conclusão
do inventário.
12.

Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro

mês a mês por estoque e o resultado ao final do ano.
13.

Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando

seleção por:
o Almoxarifado/depósito;
o Período;
o Materiais vencidos;
o Materiais a vencer.
14.Utilizar centros de custo na distribuição de Materiais, para apropriação e
controle do consumo.
15.

Possuir integração com sistema contábil efetuando lançamentos automáticos de

liquidação da despesa, destinação e transferência de bens entre almoxarifados.
16.

Possuir controle da localização física dos materiais no estoque.

17.

Permitir a geração de pedidos de compras para o Sistema de Compras.

18.

Permitir que o documento, pedido de compras, possa ser parametrizado pelo

próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua
disposição física dentro do documento.
19.

Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo

atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido
das requisições.
20.

Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais.

21.

Manter e disponibilizar em consultas e relatórios informações históricas relativas

a movimentação do estoque para cada material, de forma analítica.
22.

Possuir integração com o sistema de licitações permitindo verificar o andamento

dos processos de licitação.
23.

Possuir integração com o sistema patrimonial efetuando automaticamente a

inclusão do bem patrimonial no sistema.
24.

Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata.
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25.

Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de

centros de custos, locais físicos e da classificação de materiais.
26.

Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja

parametrizado pelo próprio usuário, possibilitando-lhe selecionar os dados a serem
impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.
27.

Permitir consulta das notas fiscais por número, fornecedor e por empenho.

28.

Permitir a devolução de itens.

29.

Permitir consultar o recibo por número, data e material.

30.

Permitir cadastro de almoxarifado central ou descentralizado.

31.

Permitir transferência entre almoxarifados.

32.

Permitir rotina para reserva de material.

33.

Permitir

a

exportação

da

movimentação

mensal

de

dispensação

de

medicamentos para o HORUS/MS.
34.

Permitir

a

exportação

da

movimentação

mensal,

conforme

Layout

disponibilizado pelo TCM/BA.

1.

SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Possibilitar de forma parametrizada, a sua adaptação integral ao estabelecido

pelo Código Tributário Municipal (CTM), bem como por qualquer outro conjunto de leis
ou normativas em vigor, de qualquer nível, que estejam no contexto de atuação da
solução.
2.

Possuir o conceito de cadastro consolidado das informações municipais

(Cadastro Único ou Geral), com identificação unificada do cidadão/contribuinte.
3.

Permitir a formatação e/ou personalização do layout de todos os documentos

oficiais, gerados pelo sistema, emitidos de forma legível e com qualidade para
impressão, tais como: guias de recolhimento, certidões, notificações de lançamento,
comprovantes de quitação, documentos integrantes para o Processo Tributário
Administrativo, Alvarás, Taxas de Localização e Licença, permitindo minimamente a
seleção de campos integrantes, a sua disposição dentro dos documentos e os objetos
que integrarão o layout padrão.
4.

Permitir a emissão em segunda via de todos os documentos oficiais.

5.

Permitir o controle do número de via emitida, de todos os documentos oficiais.
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6.

Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras

legais, integralmente relacionadas à tabela de zonas cadastrais imobiliárias do
município.
7.

Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem

como o controle de mudanças de moeda.
8.

Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos

controlados pelo sistema, de forma parametrizada.
9.

Possuir rotinas parametrizáveis de cálculos gerais, parciais e individualizados,

dos valores inerentes à obrigação principal e acréscimos legais, com destaque para
cada item, aplicável a quaisquer tributos e/ou receitas derivadas.
10.

Gerenciar o calendário de dias úteis por exercício.

11.

Gerenciar as datas de vencimentos de tributos por exercício.

12.

Permitir a emissão de documentos oficiais, certidões, comprovantes de quitação

de débitos de qualquer natureza.
13.

Permitir o acesso, ao contribuinte, através do sistema integrado do Portal da

Transparência do Múnicipio de Ibipitanga, para emissão de Certidões Negativas
(Pessoas Físicas, Jurídicas e de imóveis).
14.

Permitir a criação de requerimentos, em conformidade com o CTM.

15.

Permitir a vinculação, através de criação de códigos próprios, de taxas e

impostos e vinculá-los às contas bancárias especifica para a arrecadação do município
e de todas as secretarias.
16.

Permitir a emissão de notas fiscais de serviços eletrôncias, através do Portal da

Transparencia do Municipio, obedecendo, para efeito de tributação, o enquadramento
tributário das empresas.
17.

Permitir ao usuário a “clonar” ou copiar notas já emitidas, para o mesmo

tomador, de modo que o mesmo possa reaproveitar os dados necessários.
18.

Permitir ao Usuário/Contribuinte cancelar notas fiscais de serviço eletrônico, a

partir do Portal da Transparencia do Municipio, dentro do mês de emissão, mediante o
apontamento das justificativas.
19.

Emitir alertas de CNPJs baixados na Receita Federal do Brasil ou que tenham

sofridos quaisquer alterações, tais como mudança de endereço, alteração de CNAEs,
Porte da empresa, etc..
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20.

Permitir a emissão do edital de convocação para ciência de Notificação de

Lançamento.
21.

Permitir que a emissão do documento de Notificação do Lançamento seja feita

em conjunto com a Guia de Recolhimento dos Tributos, em um único documento,
quando em cota única.
22.

Permitir a emissão de todas as Guias de Recolhimento de Tributos controlados

pelo sistema.
23.

Gerenciar as operações de isenções, não incidências, imunidades, reduções de

alíquota e de bases de cálculo, para qualquer tributo e/ou receitas derivadas,
possibilitando a emissão do relatório de conformidade. Além disso, deve ser possível
realizar estorno destas operações.
24.

Gerenciar as operações da situação cadastral mobiliária e imobiliária, tais como:

ativos, inativos, baixados, dentre outras situações.
25.

Gerenciar as operações de Extinção por pagamento, decisão administrativa,

decisão judicial, remissão, prescrição, compensação e dação em pagamento.
26.

Gerenciar operações de Suspensão de Créditos Tributários ou Não Tributários.

27.

Gerenciar operações dos lançamentos de créditos a receber, sejam eles de

qualquer natureza, bem como possibilitar o estorno de tais operações.
28.

Gerenciar operações de reparcelamento, bem como possibilitar o estorno do

mesmo quando necessário.
29.

Permitir a emissão das Guias de Recolhimento com incorporação de códigos de

barra, padrão CNAB/FEBRABAN, para recebimento das mesmas pelas instituições
financeiras arrecadadoras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
30.

Gerenciar a devolução de correspondências, em função da não localização do

contribuinte/destinatário.
31.

Permitir a cobrança de tributos e/ou receitas derivadas, através de débito

automático em conta corrente, no domicílio bancário autorizado pelo contribuinte.
32.

Gerenciar o recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas e classificar os

dados da arrecadação, através da leitura de arquivos de dados em formato digital com
layout pré determinado, disponível a Contratada.
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33.

Gerenciar os arquivos digitais de troca de dados com as instituições financeiras

arrecadadoras conveniadas, permitindo o emprego de mecanismos de criptografia que
impossibilite a edição dos mesmos.
34.

Possuir rotina para auditoria dos valores recolhidos pelas instituições financeiras

arrecadadoras e repassados ao Tesouro Municipal, acusando minimamente,
discrepâncias nos valores devidos e prazos de repasses.
35.

Possuir rotina para conciliação manual dos documentos da arrecadação, a ser

empregada nas situações em que não seja possível a conciliação automática dos
mesmos através do sistema.
36.

Possuir rotina que permita a integração mediante exportação de dados, para o

sistema contábil/financeiro do município, através de arquivos em formato digital com
layout parametrizável, gerando automaticamente os lançamentos contábeis da receita
arrecadada e classificada, sem que haja a necessidade de redigitação, intervenção
humana.
37.

Gerar na conta corrente do contribuinte, de forma consolidada, todos os

lançamentos efetuados, com os respectivos valores, datas de vencimento e
pagamento, mesmo aqueles advindos de exercícios anteriores, informando em que
fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou em dívida ativa), permitindo a
consulta parametrizada de extratos da posição financeira, destacando os acréscimos
legais dos valores principais.
38.

Nos extratos de posição financeira do contribuinte, que seja proprietário de mais

de um imóvel, assegurar que também sejam listados os lançamentos e pagamentos
relativos a cada imóvel de sua propriedade.
39.

Permitir o parcelamento, reparcelamento e desparcelamento de débitos de

qualquer natureza, inclusive os inscritos em dívida ativa e não executados, com a
criação de regras parametrizáveis aplicadas no controle destas operações,
possibilitando a emissão de guias de recolhimento e dos termos de parcelamento,
realizando a gestão integral da carteira.
40.

Possuir ferramenta de controle quanto ao cumprimento dos parcelamentos,

emitindo alerta em caso de descumprimento pelo Contribuinte.
41.

Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com efeito de

negativa, sobre os tributos controlados pelo sistema.
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42.

Gerenciar a restituição de valor cobrado a maior ou indevidamente.

43.

Gerenciar os campos variáveis e links para objetos externos ao sistema, que

serão executados pelos aplicativos a eles associados, que comporão os cadastros
mobiliário e imobiliário, permitindo minimamente a definição de parâmetros para
consistência e integridade do conteúdo dos campos.
44.

Gerenciar a destinação das guias de recolhimento dos tributos e/ou receitas

derivadas para o domicílio do representante autorizado.
45.

Permitir ao usuário, poder personalizar o roteiro de atendimento ao cidadão, de

forma a aperfeiçoar a execução das operações inerentes ao fluxo de um determinado
atendimento, evitando que o mesmo execute de forma aleatória, as opções disponíveis
nos menus da aplicação que correspondam às operações inerentes ao atendimento
em específico.
46.

Possuir recurso que permita em nível dos tipos de cadastro imobiliário e

mobiliário registrados no sistema, promover a alteração programada dos valores
constantes dos atributos que compõem os referidos cadastros, utilizando filtros para
seleção.
47.

Possuir mecanismo de classificação de receita por tributo de acordo com o

plano de contas da receita do exercício contábil, sendo que deve ser possível
classificar quanto seu exercício de origem, situação e também percentual de rateio.
48.

Toda operação financeira deve ser realizada com sua receita devidamente

classificada de acordo com a natureza do plano de contas da receita do exercício
corrente.
49.

Possuir mecanismo de implantação de saldos dos créditos a receber que

ficaram pendentes do exercício anterior de acordo com plano de contas da receita do
exercício corrente.
50.

Possuir mecanismo de atualização de acréscimo do saldo dos créditos a

receber classificando de acordo com o plano de contas da receita do exercício
corrente.
51.

Deve identificar as receitas com fato gerador já reconhecido em sua devida

competência.
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52.

Conter gráfico com a arrecadação mês a mês, onde os valores sejam exibidos

em tempo real, com dodos dos tributos e mediante seleção individualizada por
espécie, permitindo comparar com a arrecadação ano a ano.
53.

Conter gráfico com a arrecadação anual, listando informações em tempo real,

com dados dos tributos e mediante seleção individualizada por espécie, exibindo no
mínimo os últimos cinco anos no mesmo documento.
54.

Não deve ser permitida a exclusão física das operações financeiras já

realizadas.
55.

Possuir relatório demonstrativo (analítico/sintético) de todas as operações

financeiras realizadas.
56.

Possuir relatório demonstrativo das operações financeiras contabilizadas.

57.

Deve possuir relatório que demonstre a classificação dos tributos municipais,

bem como aqueles que ainda não possuem sua devida classificação da receita.
58.

Para as operações financeiras que necessitam de embasamento legal deve ser

possível informar o fundamento legal, sendo que também deve existir mecanismo
(parâmetro) que facilite a inserção de tal informação.
59.

Realizar a geração semestral de arquivos digitais com dados para troca de

informações entre o Município e o Estado, no qual o município fornece dados relativos
às plantas de valores do ITBI e do IPTU e a Secretaria da Fazenda Estadual/BA
devolve arquivos digitais referentes às operações, no município, com cartões de
crédito/débito, Nota Fiscal Eletrônica conjugada e aos veículos registrados no
município inadimplentes com o IPVA. A geração do arquivo digital deverá obedecer
sempre as especificações e prazos estabelecidos pela Secretaria da Fazenda
Estadual/BA para convênio.

1.

IPTU

Gerenciar a situação cadastral do imóvel, permitindo a emissão de relatório de

Conformidade.
2.

Gerenciar operações de englobamento e/ou parcelamento do solo.

3.

Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do

IPTU, prevendo a possibilidade de, na emissão da guia de recolhimento, incluir valores
de outros tributos.
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4.

Gerenciar tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do IPTU,

em conformidade com a planta de valores do município.
5.

Permitir simulações parametrizadas dos lançamentos do IPTU aplicadas a todo

o município ou a uma região territorial específica.
6.

Possuir rotina de cálculo parametrizável para cobrança de Contribuição de

Melhoria, baseada em rateio de custo.
7.

Permitir a emissão do edital de convocação para ciência da cobrança de

Contribuição de Melhoria.
8.

Permitir a emissão da certidão de valor venal do imóvel.

9.

Possuir Layout de impressão do lançamento do IPTU em formato DAM ou

Carnê, assim como à configuração de tamanho do papel A4.
10.

Possui rotina que permita exportar lote de IPTU do exercício em formato txt,

para confecção dos carnês por gráficas ou terceiros.

1.

ISSQN

Permitir o cadastro das atividades no padrão CNAE (Classificação Nacional de

Atividades Econômicas), atendendo ao padrão nacional de codificação, com suas
subdivisões em classes, grupos, denominações, subclasses etc, permitindo que a
administração classifique as pessoas jurídicas e físicas com maior detalhamento,
conforme a Resolução IBGE/CONCLA nº 01/1998 e alterações posteriores.
2.

Gerenciar

as

diversas

atividades

desempenhadas

pelo

contribuinte,

possibilitando destacar a atividade principal e as secundárias e emitir relatórios
diversos conforme classificação da atividade econômica, com a relação de
estabelecimentos, faturamento, impostos pagos e a pagar.
3.

Deverá estar adequado à Lei Complementar n° 116/03.

4.

Possibilitar emissão e/ou impressão de Alvarás de Funcionamento através do

Portal da Transparencia do Municipio, em situação regular, bem como seja possível
realizar a verificação de autenticidade do mesmo com QR code ou chave codificada.
5.

Permitir identificar a partir das consultas financeiras e inclusive no momento do

cadastramento dos integrantes do quadro societário da empresa, a existência de
débitos anteriores, relacionados aos sócios, relacionando a situação societária das
empresas estabelecidas no município, bem como a situação dos débitos referentes
aos sócios, enquanto pessoas físicas.
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6.

Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, estruturadas

por código, grupos, parâmetros para cálculo e lançamento dos tributos em cada
atividade econômica.
7.

Gerenciar o contador responsável por uma empresa.

8.

Gerenciar as operações de enquadramentos e desenquadramentos de

microempresas e empresas de pequeno porte.
9.

Gerenciar as tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do

ISSQN.
10.

Permitir o cálculo automático do ISSQN fixo, levando em conta períodos

proporcionais e tabelas com faixas de valores por atividades ou grupo de atividades de
qualquer natureza, prevendo também descontos parametrizáveis.
11.

Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para cálculo do valor do

imposto conforme seja fixo ou variável.
12.

Permitir que, a partir da identificação do contribuinte, do fornecimento da base

de cálculo e do período de apuração, seja emitido em documento único, a declaração
de conformidade com as informações prestadas e a guia de recolhimento do ISSQN
variável.
13.

Permitir a emissão de alvarás, bem como a gestão de sua vigência.

14.

Permitir o controle do ISSQN complementar.

15.

Gerenciar o processo de autorização para utilização de documentos fiscais.


1.

ITBI

Possibilitar que na execução da operação de transferência de propriedade do

imóvel e na geração da guia de recolhimento do ITBI seja informada a existência de
débito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa ou em execução fiscal.
2.

Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de

valores e alíquotas.
3.

Gerenciar a averbação/transferência de imóveis.


1.

Taxas

Possibilitar o cálculo, lançamento e a emissão de Guias de Recolhimento,

referentes a taxas de serviços e de poder de polícia.
2.

Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático

de qualquer taxa controlada pelo sistema.
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1.

Dívida Ativa

Permitir a emissão do livro de dívida ativa, contendo os documentos que

correspondam aos termos de abertura, encerramento e fundamentação legal.
2.

Possuir rotina parametrizável, que permita a inscrição em dívida ativa dos

tributos e/ou receitas derivadas vencidas e não pagas registradas na conta corrente
fiscal.
3.

Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou

não após a inscrição em dívida ativa.
4.

Permitir a emissão parametrizada da notificação de inscrição dos débitos do

contribuinte em dívida ativa e da certidão de dívida ativa (CDA) do contribuinte, que
comporá o processo de ajuizamento.
5.

Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de petição para ajuizamento

dos débitos de contribuinte inscritos em dívida ativa.
6.

Gerenciar as operações referentes aos processos de ajuizamento de débitos,

devendo

conter

ferramentas

para

acrescentar

os

dados

necessários

ao

acompanhamento do ajuizamento e tramitação do processo judicial.
7.

Permitir a elaboração e a execução de programação de cobrança de forma

parametrizada, a partir das informações recebidas da conta corrente fiscal, sendo
possível programar a emissão das notificações ou avisos de cobrança e guias de
recolhimento, considerando minimamente os seguintes parâmetros: o montante dos
valores e a situação do débito, os períodos de vencimento e a região de localização.
8.

O sistema deve fazer o controle de contagem de interrupção de prescrição

quando efetuado parcelamento conforme art. 174, § único do CTN.
9.

Permitir a emissão de carta de débitos com valor devido pelo contribuinte

contendo código de barras para o recolhimento, especificando na carta/guia quais os
débitos, vencimentos e valores.

1.

Fiscalização

Gerenciar a programação de ações fiscais, possibilitando o controle das

atividades a ser fiscalizada, a distribuição da carga de trabalho entre o corpo fiscal, a
emissão de autorização para a ação fiscal e o registro de seus resultados
operacionais.
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2.

Gerenciar os Processos Tributários Administrativos (PTA), possibilitando o

controle e a emissão de autos de infração e notificação fiscal, imposição de multa,
termo de apreensão, termo de ocorrência, termo de intimação, termo de registro de
denúncia, termo de arbitramento, termo de suspensão da ação fiscal, termo de
reativação da ação fiscal, termo de cancelamento da ação fiscal, termo de protocolo de
entrega de documentos e termos de início e encerramento da ação fiscal.
3.

Gerenciar as notificações fiscais e autos de infração, possibilitando a emissão

de documentos pertinentes à atividade e controlando os prazos de cumprimento da
obrigação.
4.

Registrar na conta corrente fiscal, o valor da obrigação, seus acréscimos legais

se houver e o número do processo fiscal para cada auto de infração e notificação
fiscal.
5.

Registrar na conta corrente fiscal, em função das ações de fiscalização

demandadas pelo Município ou requisitadas diretamente pelo próprio contribuinte, o
valor da obrigação e seus acréscimos legais se houver as decisões e impugnações
apresentadas e o número correspondente ao processo administrativo.
6.

Registrar na conta corrente fiscal, as decisões relativas a processos

administrativos de impugnação a lançamentos, conforme tenham sido consideradas
procedentes, improcedentes, procedentes em parte, bem como o valor resultante da
ação.
7.

Garantir que nas operações de alteração do valor da obrigação, dos prazos de

pagamento, das formas de pagamento e da nulidade da obrigação, em decorrência da
decisão dos processos administrativos, seja exigido o registro da justificativa.
8.

Possibilitar o gerenciamento parametrizado de políticas, bem como a

operacionalização dos processos inerentes ao incentivo pela produtividade fiscal.
9.

Ao alcançar na data prevista para cessar a suspensão de exigibilidade do

crédito o sistema deve trazer em tela essa informação.
10.

Disponibilizar relatório que contenha as informações dos contribuintes, dos

débitos suspensos e do período da suspensão.
11.

O sistema deve efetuar automaticamente as constituições de créditos e

atualizações dos movimentos DEISS tão logo o contribuinte execute a ação na DEISS,
com integração automática entre arrecadação e DEISS.
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Relatórios Lançamentos e Cálculos

1.

Demonstrativo analítico dos valores calculados para lançamento dos débitos.

2.

Demonstrativo analítico de valores de débitos lançados.


Relatórios Controles Financeiros

1.

Demonstrativo analítico de débitos vencidos e a vencer.

2.

Demonstrativo analítico de débitos por contribuinte, detalhado por tributo em

determinado período.
3.

Demonstrativo sintético de débitos por tipo de cadastro, dívida e tributo.

4.

Demonstrativo analítico de débitos prescritos e a prescrever.

5.

Demonstrativo analítico de previsão da receita.

6.

Demonstrativo analítico de cadastro sem lançamentos de débito.

7.

Demonstrativo analítico e sintético dos maiores devedores por atividade.

8.

Demonstrativo analítico de isenção de débitos.

9.

Planta de Valores.


1.

Relatórios Arrecadação dos Tributos

Demonstrativo analítico e sintético de pagamentos, cancelamentos, estornos e

reabilitações de débitos num determinado período.
2.

Demonstrativo analítico de pagamentos por empresa.

3.

Demonstrativo sintético do quantitativo e valor das guias de recolhimento

emitidas por tributo em determinado período.
4.

Demonstrativo sintético do quantitativo de certidões por tipo emitidas num

determinado período.
5.

Demonstrativos analíticos de movimento econômico.

6.

Demonstrativos analíticos de valores e datas de vencimento que foram

alterados no sistema.
7.

Demonstrativos analíticos de operações de parcelamentos e reparcelamentos

em determinado período.
8.

Demonstrativo sintético de resumo da arrecadação por período e tipo de tributo.

9.

Demonstrativo analítico e sintético da arrecadação, por instituição financeira

arrecadadora, por atividade, por região, por unidade cadastral e contribuinte único, em
determinado período.
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10.

Demonstrativo analítico da discrepância entre os valores arrecadados e os

valores lançados.
11.

Demonstrativo analítico das notificações devolvidas pela não localização do

contribuinte destinatário.
12.

Demonstrativo analítico e sintético da situação das notificações emitidas.

13.

Demonstrativo analítico de retenções de imposto na fonte por empresa.

14.

Demonstrativo sintético por atividade e exercício.

15.

Demonstrativo analítico e sintético dos maiores pagadores por atividade.

16.

Demonstrativo sintético das parcelas arrecadadas por tributo e mês num

determinado exercício e região.
17.

Demonstrativo sintético de débitos por situação do débito e mês num

determinado exercício e região.
18.

Demonstrativo sintético de faixa de valores arrecadados num determinado

exercício.

1.

Relatórios Ações de Fiscalização

Demonstrativo analítico/sintético das notificações e levantamentos fiscais

realizados em determinado período.
2.

Demonstrativo analítico/sintético de infrações apuradas em determinado

período.
3.

Demonstrativo analítico dos autos de infração gerados em determinado período.

4.

Demonstrativo analítico para crítica dos valores recolhidos com os valores

identificados nas notas fiscais em determinado mês.

1.

Relatórios ITBI

Demonstrativo analítico das guias de recolhimento por situação num

determinado período.
2.

Dados cadastrais dos transmitentes e adquirentes.

3.

Disponibilizar em único relatório (que envolva todos os tributos do ITBI

automaticamente) os valores arrecadados de ITBI por período, indicando o nome,
código de contribuinte e número da guia de avaliação.

1.

Relatórios Dívida Ativa

Demonstrativo analítico dos débitos inscritos e/ou ajuizados por livro de

inscrição.
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2.

Relatório de devedores e seus débitos, que informe:


Nome e código de contribuinte;



Valor total devido;



Listagem das dívidas com os cadastros/ inscrições,

vencimentos e subtotais por ano;


Ativa, Ajuizada ou do ano;



Valores mínimos;



Possibilidade de listar as parcelas dos acordos de

parcelamentos em aberto dos contribuintes;


Possuir filtros de pesquisa em que seja possível escolher o

tipo de relatório (analítico ou sintético), o período de vencimentos,
emissão por cadastro, situação ativa/Ajuizada ou do ano;
3.

Relatório de gerenciamento de acordos de parcelamentos com as seguintes

informações:

4.



Nome e código do contribuinte;



Lei que foi efetuado o acordo de parcelamento;



As datas dos vencimentos em aberto;



Número de parcelas vencidas;



Informe se é acordo ajuizado ou ativo;



Número do acordo e o ano;

Relatório com os valores arrecadados com os acordos de parcelamentos,

possibilitando a identificação pela lei, ou por período selecionado, indicando o
percentual recebido, o valor total recebido, especificando o original recebido, as multas
e juros e juros compensatórios. Nas duas modalidades: Sintética informando o
percentual lançado e arrecadado no período e/ou lei do acordo e os valores
correspondentes, e na modalidade analítica- contendo informações individuais por
contribuinte envolvido bem como se trata de ajuizados ou ativos.

1.

Receitas Municipais na Internet

Disponibilizar acesso Web em ambiente seguro (https), mediante login (CPF) e

senha para diversos serviços pelos contribuintes, integrado ao web site da Prefeitura
Municipal – Portal da Transparencia do Município, refletindo com exatidão as
informações atualizadas disponíveis no acesso interno, descritas nos itens abaixo.
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2.

Permitir que o contribuinte visualize seus débitos em aberto ou pagos, e,

quando exigíveis e vencidos devem ser mostrados já com valor atualizado.
3.

Permitir ao contribuinte emitir as guias de recolhimento com valores atualizados

e com código de barras de todos os débitos para com o fisco municipal, relativamente
a parcelas vencidas e vincendas.
4.

Permitir que o contribuinte emita o carnê de qualquer tributo, incluindo as cotas

únicas, apenas do exercício que estiver em cobrança.
5.

Permitir que seja impressa a imagem que atesta que o contribuinte está em dia

com a taxa de licença e localização, isso mediante a consulta do pagamento integral
da taxa.
6.

Permitir que o contribuinte obtenha a consulta impressa da sua conta corrente

com o município. Essa impressão deve ser personalizada, contando minimamente com
cabeçalho formatado e brasão do município.
7.

Permitir que seja realizada a solicitação de impressão de documentos fiscais. A

solicitação recebida pelo fiscal responsável pode ser deferida (autorizada) ou negada.
8.

Permitir que o contribuinte visualize dados do seu cadastro no município.

9.

Permitir que o contribuinte solicite via internet o acesso ao sistema. O município

poderá optar em liberar o acesso direto, sem intervenção, ou poderá optar em
homologar (autorizar) essa solicitação.
10.

O sistema deve ter o padrão de cores configurável, em ferramenta que permita

a modificação de forma fácil, de acordo com as cores do município, cabendo a esse
escolher a cores do topo do site, das barras, dos botões de acionamento.
11.

O sistema deve dispor de ferramenta para alterar o tamanho da fonte do site,

isso de forma ilimitada, a cada clique deve ser percebido o aumento.
12.

Os nomes dos botões de acionamento do sistema devem ser configuráveis pelo

município, em ferramenta que permita a modificação de forma fácil.
13.

Deve ser possível ao município cadastrar e ajustar, em ferramenta que permita

a modificação de forma fácil, a ajuda dos principais botões de acionamento. O texto
dessa ajuda deve ser apresentado quando o usuário passar o cursor do mouse sobre
o botão.
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14.

Os documentos impressos pelo sistema devem ser exatamente os mesmos

impressos no sistema de administração de receitas, devendo inclusive utilizar a
mesma formatação, evitando retrabalho ao município.
15.

O sistema deve ter funcionalidade que apresente aos usuários do sistema as

perguntas frequentes. O sistema deve ter funcionalidade de Ajuda, diferenciando o
conteúdo da área de acesso geral, área sem senha, da área restrita por senha.
16.

O sistema deve disponibilizar um menu de acesso rápido, sendo possível ao

município optar por disponibilizar, ou não, serviços nesse menu, tais como: emissão de
certidões, emissão de comprovante de quitação da taxa de licença, emissão do carnê
de tributos.
17.

As certidões emitidas devem ser passíveis de conferência quanto a sua

autenticidade, isso deve se dar por meio de consulta em um menu de acesso rápido,
devendo o usuário informar minimamente, número da certidão, ano da certidão e QR
Code e/ou código de autenticidade.
18.

Deve ser possível ao município configurar mensagens fixas aos usuários,

distinguindo as mensagens da área de acesso geral, área sem senha, da área restrita
por senha.
19.

O sistema deve contar com dispositivo de segurança para evitar que outros

softwares tentem fazer requisições ao site, bem como operar sistema através de
comunicação segura HTTPS com certificado válido.
20.

O sistema deve contar com área para que o município inclua no mínimo 3 (três)

ícones que servirão de hiperlinks para sites que o município julgar importantes. Tanto
os ícones, como o caminho para onde serão direcionados, devem ser configuráveis
pelo município, em ferramenta que permita a modificação de forma fácil.
21.

Permitir ao contribuinte acessar o sistema via dispositivo de tecnologia móvel

(telefone celular), bem como possibilitar a utilização dos seguintes serviços: Solicitação
acesso ao sistema, Consulta de débitos, Emissão de certidões, Autenticidade de
certidões, Emissão de alvará de funcionamento, Emissão de carnê, Emissão de
espelho cadastral, Alteração cadastral, Solicitação e consulta de Autorização de
Impressão de Documento.
22.

O sistema Web deve possuir ferramentas/recursos de acessibilidade para

deficientes.
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1.

Geração de Etiquetas e Malas Diretas

Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de

geração de etiquetas sejam parametrizadas e estejam vinculados aos atributos que
compõem os cadastros mobiliários e imobiliários, bem como que a geração das
mesmas possa estar vinculada às rotinas de notificação de cobrança e lançamentos de
débitos.
2.

Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de

geração de malas diretas sejam parametrizadas e estejam vinculadas aos atributos
que compõem os cadastros mobiliários e imobiliários.
3.

Serviço de cálculo, geração, lançamento de Carnês de IPTU e ISS.

4.

Definições e Preparo da Emissão:
o As atividades da CONTRATADA compreenderão as etapas de análise e
crítica da situação atual dos cadastros de contribuintes até a geração final do
cadastro financeiro para o novo exercício, passando pela impressão a laser
de todos os carnês de pagamento, com código de barras padrão
FEBRABAN. A Prefeitura estará presente em todas as etapas, prestando
informações, fazendo as conferências e testes necessários, fazendo as
alterações cadastrais necessárias para a emissão e homologação a emissão
final.

5.

Cadastro de Contribuinte:
o Prefeitura e Contratada farão a análise da situação atual dos cadastros;
o A Prefeitura efetuará as atualizações dos cadastros ocorridas no
exercício;
o Prefeitura e Contratada farão a crítica final dos cadastros;
o Prefeitura e Contratada farão a homologação final dos cadastros.

6.

Cálculo dos Impostos:
o Prefeitura e Contratada farão a análise das alterações ocorridas na
legislação e suas implicações nos valores tributos para o próximo exercício;
o A Contratada fará a parametrização dos cálculos;
o A Contratada fará a elaboração de testes dos cálculos e emissão de
relações para conferência;
o Prefeitura e Contratada farão a conferência e acertos nos cálculos;
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o Prefeitura e Contratada farão a homologação final.
 Nota fiscal de serviços eletrônica – NFS-e 2.0
Características Gerais:
1.

A aplicação deve trafegar os dados utilizando protocolo de comunicação seguro,

denominado HTTPS.
2.

O sistema deverá proporcionar duas formas de utilização:
o

Solução web, disponibilizada para acesso no Portal da Transparencia do

Município, com possibilidade de acesso através de navegador de internet.
o

Acesso a serviços via Web Service, permitindo a integração com os

sistemas próprios dos contribuintes.
3.

Na solução web, a identificação e o acesso deverão ocorrer pela combinação:

CPF ou CNPJ e senha. A senha deve ser cadastrada previamente e personalizada
conforme desejo do usuário.
4.

O acesso deve prover também mecanismo de proteção do tipo captchas

utilizado para distinguir humanos e máquinas.
5.

O sistema deve possibilitar realizar identificar as pessoas jurídicas ou físicas

como emissores de NFSe, e o acesso ao sistema seja ele para a solução web ou
consumo dos serviços via web service só poderá ocorrer se a pessoa estiver
identificada como um emissor de notas fiscais.
6.

O sistema deverá ser aderente ao modelo conceitual e de integração da

ABRASF versão 1.0 e 2.02.
7.

A solução web do sistema deve possuir um módulo administração e um módulo

prestador ambos devem possuir acesso através de autenticação de usuários, deverá
possuir também uma área pública onde o acesso ocorrerá sem necessidade de
autenticação.
 Módulo Prestador
1.

No módulo prestador o sistema deve contar com as seguintes funcionalidades:
o

Geração de NFSe (solução web) - Funcionalidade para emissão de notas

fiscais diretamente na aplicação web sem a necessidade de integração;
o

Recepção e Processamento de lote de RPS (Recebido provisório de

serviço), (solução web e WebService) – Funcionalidade que permite receber e
processar lotes RPS e transformá-los em NFSe;
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o

Consulta de lote de RPS (solução web e WebService) - Funcionalidade

que permite consultar a situação de lotes de RPS enviado para a aplicação;
o

Consulta

de

NFSe

por

RPS

(solução

web

e

WebService)

-

Funcionalidade que permite consultar e exibir notas que foram convertidas por
intermédio do envio de RPS;
o

Consulta de NFSe (solução web e WebService) - Funcionalidade para

Consulta e exibição de notas fiscais emitidas;
o

Cancelamento de NFSe (solução web e WebService) - Funcionalidade

que permite o cancelamento de notas fiscais emitidas;
o

Substituição de NFSe (solução web) - Funcionalidade que permite a

substituição de notas fiscais emitidas;
o

Consulta de empresas autorizadas a emitir NFSe (solução web) -

Funcionalidade que permite a qualquer pessoa consultar quais empresas estão
autorizadas a emitir NFSe;
o

Nota Avulsa (solução web) – Funcionalidade que permite a emissão de

notas avulsas de serviço para prestadores eventuais;
o

Carta

de

correção

eletrônica

(solução

web

e

Webservice)

–

Funcionalidade que permite ao prestador efetuar correções de dados da NFSe
emitida desde que não impacte no valor apurado do imposto;
o

Manifestação do tomador (solução web e webservice) – Funcionalidade

que permite ao tomador de serviço informado na NFSe comunicar ao fisco que
teve conhecimento do serviço prestado bem como se recebeu ou não o serviço
descrito na NFSe.
2.

A funcionalidade de geração de NFSe será disponibilizada apenas na solução

web, e deverá exigir dos emissores exclusivamente o que não pode ser obtido pelo
Cadastro Municipal do Contribuinte, evitando redundância ou redigitação de dados,
exigindo apenas os dados abaixo:
o

Exigibilidade de ISSQN;

o

Data do serviço;

o

Local da prestação de serviço;

o

Série do RPS;

o

Número do RPS;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
94 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202

3.

o

Identificação do Tomador;

o

Identificação do intermediário;

o

Código de Identificação do Serviço Lei Complementar nº 116/2003;

o

Detalhamento do serviço;

o

Valores de dedução, descontos e outras retenções (quando necessário);

o

Valor Bruto do Serviço;

o

Matrícula CEI da obra (quando necessário);

o

Anotação de Responsabilidade Técnica (quando necessário).

A funcionalidade de geração de NFSe deverá contar com facilitadores aos

emissores tais como:
o

Possibilitar a digitação de vários serviços, sem qualquer relação entre

eles, desde que para o mesmo tomador e intermediário e mesma natureza de
operação, gerando ao final, tantas NFSe quantas forem necessárias;
o

Definir a alíquota do Simples Nacional automaticamente, sem a

possibilidade de intervenção do usuário nessa seleção; Definir as regras de
retenção na fonte para cada um dos serviços identificados, conforme
determinação da legislação do município sem qualquer intervenção do emissor;
o

Todas as notas, independente de qual aplicação ocorra sua geração,

Solução web ou web service, deverão obrigatoriamente conter a identificação do
tomador do serviço, e a do intermediário quando houver ou for necessário;
o

Todas as notas, independente de qual aplicação ocorra sua geração, on

line ou web services, deverão obrigatoriamente ser assinadas digitalmente por
certificado ICP Brasil, emitido para o Município de Ibipitanga.
4.

A

solução

web

deverá

contar com funcionalidade

para recepção

e

processamento de lotes de RPS, devendo nessa funcionalidade ter comportamento
idêntico ao Web Service de recepção e processamento de lotes de RPS, cumprindo as
seguintes etapas:
o

O contribuinte gera o arquivo com lote de RPS através da aplicação

instalada em seu computador;
o

Acessa o serviço de “Recepção e Processamento de Lote de RPS” na

aplicação web da NFSe disponibilizada no sítio oficial da Secretaria da
Fazenda;
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o

Envia lote de RPS gerado para processamento;

o

A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida o lote e, caso as

informações sejam válidas, grava-as e gera o número de protocolo de
recebimento;
o

O Web Site retorna uma mensagem com o número do protocolo de

recebimento;
o

O lote recebido será processado posteriormente (Fonte: modelo

conceitual ABRASF versão 1.0);
o

O lote recebido será processado no momento do recebimento. (Fonte:

modelo conceitual ABRASF versão 2.02).
5.

A solução web deverá possuir uma Consulta de Situação de Lotes de RPS, para

utilizá-la o emissor de notas deverá estar autenticado na aplicação, e informará o
número do lote. O sistema fará a verificação se esse lote é do emissor que está
efetuando a consulta, se for, retornará o status do lote (Recebido aguardando
processamento, processando, processado).
6.

A solução web deve possuir uma rotina para consulta de notas fiscais com

diversos filtros de seleção, além de exibir detalhes, fazer download de XML e PDF da
NFSe, a partir dessa funcionalidade deve ser possível acessar outras rotinas do
sistema que fazem parte do contexto da NFSe emitida:

7.

o

Substituir NFS-e;

o

Cancelar NFS-e;

o

Detalhes dos e-mails enviados após a emissão da NFSe.

A solução web deverá possuir a funcionalidade de carta de correção, tal

documento é complementar à nota fiscal e deve permitir corrigir dados que não
impactam na apuração do imposto ou mudança do prestador/tomador de serviços,
conforme abaixo:
o

Razão Social do prestador de serviço;

o

Nome fantasia do prestador de serviço;

o

Contatos (e-mail e telefone) do prestador de serviço;

o

Endereço (Logradouro/Número/complemento, bairro) do prestador de

serviço;
o

Razão Social do tomador de serviço;
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o

Nome Fantasia do tomador de serviço;

o

Endereço (Logradouro/Número/complemento, bairro) do tomador de

serviço;

8.

o

Contatos (e-mail e telefone) do tomador de serviço;

o

Razão Social do intermediário do serviço;

o

Dados RPS (número//série/tipo);

o

Discriminação do serviço.

O sistema deve observar as parametrizações da entidade quanto às regras para

emissão da carta de correção com no mínimo os seguintes itens:

9.

o

Prazo máximo para efetuar correções em notas fiscais;

o

Prazo máximo para cancelamento de cartas de correção.

Parametrização quanto à data base para permissão de cancelamento de cartas

de correção.
10.

O sistema deverá possibilitar a entidade que edite o modelo da carta correção

conforme a necessidade de cada entidade.
11.

Após o processamento da carta de correção o tomador e prestador devem ser

notificados por e-mail da alteração, deve ser possível visualizar a NFSe e a Carta de
Correção a partir do email enviado.
12.

O sistema deve permitir efetuar um cancelamento de uma carta de correção

efetuada.
13.

Ao consultar uma nota fiscal eletrônica que possua carta de correção o sistema

deve exibir a DANFSE e a carta de correção com os dados alterados.
14.

A solução web deverá possuir funcionalidade que permita o cancelamento de

uma NFSe gerada. O sistema deve observar as parametrizações da entidade quanto
às regras para cancelamento com no mínimo os seguintes itens:
o

Prazo máximo para cancelamento;

o

Definição de data base para contagem de prazo para cancelamento;

o

Permissões quanto à disponibilidade para cancelamento de nota fiscal

quando o ocorrer cancelamento dentro do mês de emissão nota;
o

Permissão quanto à necessidade de aprovação da entidade quando o

cancelamento da nota fiscal ocorrer dentro do mês de emissão;
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o

Parametrização para envio de e-mail aos envolvidos no processo de

cancelamento.
15.

A funcionalidade deve permitir o registro do cancelamento ainda que fora do

prazo, nesse caso, o sistema deve criar uma solicitação de cancelamento para
posterior análise do fisco municipal.
16.

Para realizar o cancelamento da nota fiscal o emissor de NFSe deve estar

devidamente autenticado na aplicação, ao executar o procedimento de cancelamento
com sucesso o sistema deve enviar um e-mail aos envolvidos conforme
parametrização da entidade.
17.

A solução web deverá possuir funcionalidade que permita a substituição de uma

NFSe gerada. O sistema deverá observar as parametrizações da entidade quanto às
regras para substituição com no mínimo os seguintes itens:
o

Prazo máximo para a substituição;

o

Definição de data base para contagem de prazo para substituição;

o

Permissões quanto à disponibilidade para substituição de nota fiscal

quando ocorrer a substituição dentro do mês de emissão da nota;
o

Permissão quanto à necessidade de aprovação da entidade quando a

substituição da nota fiscal ocorrer dentro do mês de emissão;
o

Parametrização para envio de e-mail aos envolvidos no processo de

substituição.
18.

A funcionalidade deve permitir o registro da substituição ainda que fora do

prazo, nesse caso, o sistema deve criar uma solicitação de substituição para posterior
análise do fisco municipal. Para realizar a substituição o emissor da NFSe deve estar
devidamente autenticado na aplicação, ao gravar a substituição se todas as regras
foram atendidas deve ser gerada uma nova NFSe com os mesmos dados da nota
identificada adicionando à substituta o número da NFSe substituída. Ao final do
processo um e-mail deve ser enviado aos envolvidos conforme parametrização da
entidade
19.

A solução web deve possuir funcionalidade no módulo prestador que possibilite

fazer consultas de notas fiscais emitidas a favor do prestador quando ele figura como
tomador ou intermediário de serviço.
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20.

A solução web deve possuir funcionalidade que permita ao tomador de serviço

informar a ciência da execução do serviço discriminado na NFSe pelo prestador a fim
de dar fé sobre a ocorrência do fato gerador. Essa funcionalidade deve ser
parametrizável atendendo as seguintes regras:
o

A manifestação do tomador deve ocorrer via link enviado no e-mail ao

tomador no momento da emissão da nota fiscal ou através da solução web com
acesso autenticado pelo tomador;
o

A funcionalidade deve possui rotina para emissão de notas avulsas com

as seguintes características:


Possibilidade inclusão de requerimento de nota avulsa;



Emissão de documento para arrecadação com o valor do ISS

apurado na NFSe;


Possiblidade de condicionar a emissão da nota mediante a

pagamento dos tributos incidentes;


Possibilidade de liberação manual, pelo fiscal, da nota avulsa

através de informe de pagamento;


Possibilidade de análise das liberações de notas em caso dos

regimes especiais de tributação;


Integração das informações das guias com o Sistema Tributário

Municipal;


Parametrização de Guias para recolhimento do ISS para

prestadores eventuais;


Mecanismo genérico para geração de linha Digitável e código de

barras de modo com que atenda qualquer modelo disponível no
mercado.
21.

A solução web deve possui um ambiente de acesso público onde é possível

executar rotinas sem a necessidade de autenticação, no mínimo esse ambiente
público deve possuir as seguintes funcionalidades:


Consulta de empresas autorizadas a emitir NFSE;



Consulta de autenticidade de NFSE;



Consulta de NFSE por RPS;



Resumo geral dos movimentos de emissão de notas.
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22. Efetuar as baixas dos débitos automaticamente, através dos movimentos de
arrecadação fornecidos pelos Bancos via arquivo de retorno.
23. Permitir a integração com o sistema integrado de contabilidade na fase de
arrecadação do ISS do município automaticamente e instantaneamente no momento
de sua baixa neste sistema.

1.

SISTEMA INTEGRADO DE PROCURADORIA – SETOR JURÍDICO

Permitir acessar o Web Site dos diversos órgãos cadastrados (principalmente

os Tribunais de Justiça Estaduais e Federais), diretamente a partir do sistema.
2.

Integrar-se ao sistema estruturante de controle de dívida ativa possibilitando a

importação das certidões de dívida ativa emitidas.
3.

Possibilitar e emissão dos documentos necessários a instauração do processo

judicial (Petições e Citações), devendo incluir o número da distribuição impresso em
código de barras.
4.

Permitir que os documentos a serem emitidos possam ser formatados pelo

próprio usuário.
5.

Possibilitar o acompanhamento do trâmite jurídico dos processos instaurados.

6.

Permitir o cadastramento das diversas instâncias, varas e juízes responsáveis.

7.

Permitir o envio de e-mail diretamente a partir do sistema, com base nos

endereços eletrônicos previamente cadastrados para pessoas e órgãos.
8.

Permitir vincular o processo a todas as pessoas envolvidas (Oficiais de Justiça,

Advogados, Testemunhas, Peritos, etc.).
9.

Manter um cadastro único de pessoas de forma a permitir o cruzamento de

dados relativos a diferentes processos, dentro dos quais uma mesma pessoa esteja
desempenhando diversos papéis (réu, autor, testemunha, etc.).
10.

Permitir anexar documentos aos processos, tanto os emitidos pelo próprio

sistema como outros digitalizados (DOC, .BMP, .GIF, .JPG, .XLS, .PDF).
11.

Permitir o cálculo automático do valor estimado da sucumbência com base no

tipo da ação.
12.

Permitir informar e acompanhar todas as custas processuais.

13.

Permitir que diversas certidões de dívida ativa sejam agrupadas dentro de um

único processo.
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14.

Geração automática de processos, permitindo selecionar grupos de certidões a

serem incluídos nos diferentes processos.
15.

Permitir a consulta aos processos por área, tipo de ação, assunto, órgão, vara,

tipo de pessoa, situação, entre outros.
16.

Disponibilizar gráficos gerenciais, quantitativos e financeiros, tais como:

processos por área, tipo de ação, assunto.
17.

Disponibilizar agenda por usuário, permitindo o cadastramento tanto de

compromissos vinculados aos processos quanto de outros compromissos quaisquer.
18.

Permitir a configuração de alertas por ocasião da ocorrência de compromissos

agendados.
19.

Peticionamento Eletrônico Inicial e Intermediário junto ao SAJ.

20.

Consulta Automatizada de Intimações no SAJ.


1.

SISTEMA INTEGRADO DE FROTA DE VEÍCULOS

Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro

da entidade controlando o saldo dos produtos.
2.

Controlar automaticamente a substituição de marcadores (hodômetros e

horímetros) por meio das movimentações do veículo.
3.

Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade

licitada, utilizada e saldo restante, com possibilidade de anulação parcial da licitação.
4.

Propiciar registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o

motorista, o setor requisitante, a distância percorrida, a data/hora, a quilometragem de
saída e de chegada.
5.

Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como troca de

odômetro, acidentes etc., registrando as respectivas datas.
6.

Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas para

os veículos, devendo ser armazenadas no próprio banco de dados e possibilitando sua
visualização pelo próprio cadastro.
7.

Permitir o cadastramento dos tipos de ocorrências indicando se o tipo de

ocorrência se refere a uma adaptação no veículo ou não.
8.

Permitir o registro das multas sofridas com o veículo, vinculando ao motorista:

local da infração, tipo de multa (gravíssima, grave, média e leve), responsável pelo
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pagamento (funcionário ou entidade), valor em UFIR e moeda corrente e a data do
pagamento.
9.

Permitir cadastrar ordens de serviço para os veículos da entidade.

10.

Permitir controle das revisões realizadas e previstas no veículo, informando a

quilometragem da revisão e da próxima a ser realizada, mais alguma possível
observação da revisão.
11.

Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca

(caixa, diferencial, motor ou torque).
12.

Permitir cadastrar informações de pagamento do IPVA dos veículos.

13.

Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e

valor segurado) para os veículos.
14.

Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da

data/valor do licenciamento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório
por período e veículo e controlar os vencimentos do licenciamento dos veículos, em
painel dinâmico, com possibilidade de alteração de dados diretamente pela lista.
15.

Propiciar inserir as informações dos funcionários que possuem carteira de

habilitação.
16.

Propiciar o registro das saídas e retornos dos veículos.

17.

Propiciar a geração de relatórios dos dados cadastrais alimentados ao sistema

como veículos, centro de custos, funcionários, fornecedores, ocorrências, despesas,
materiais
18.

Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada

um, emitindo relatório demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o
consumo do veículo (baixo, normal ou alto).
19.

Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os

seguintes campos: centro de custo requerente, placa do veículo, quilometragem de
saída e de chegada, nome do motorista e data/hora de saída e chegada.
20.

Permitir o cadastro de veículos com informações detalhadas como: marca e

modelo do veículo, potência do motor, cilindradas, tipo de combustível utilizado, além
da classificação (passageiro, carga, tração), capacidade volumétrica de combustível e
informações extras como centro de custo e materiais que o veículo necessita.
21.

Possuir o cadastramento de “Reservas de veículos” por centro de custo e por
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funcionário, registrando a data da reserva e o período que o veículo será reservado, e
a finalidade (Serviço, Viagem, Manutenção).
22.

Propiciar controle de motoristas em painel dinâmico, com possibilidade de

alteração de dados diretamente pela lista.
23.

Permitir salvar os relatórios em formato PDF, possibilitando que sejam

assinados digitalmente.
24.

Permitir controlar os serviços que são realizados utilizando os veículos da

entidade.
25.

Propiciar efetuar o cadastro das cidades que abrangem a competência da

entidade.
26.

Permitir a emissão de relatórios com as informações que contemplam o

cadastro de veículos detalhando dados como os materiais utilizados pelos veículos.
27.

Permitir a emissão de relatórios com os dados de controle de vencimentos das

informações de troca de óleo, revisão, seguro, licenciamento, multa de trânsito e
carteira de habilitação.
28.

Propiciar inserir as despesas nos lançamentos dos gastos com os veículos da

entidade, como nas ordens de abastecimento e serviço.
29.

Permitir cadastrar as possíveis ocorrências pelas quais os veículos passaram.

30.

Propiciar efetuar o controle do registro das saídas e retornos dos veículos.

31.

Propiciar o controle de manutenção dos veículos através de painel interativo

com filtros.
32.

Propiciar realizar o registro das ordens de prestação de serviços que são

realizados utilizando os veículos da entidade.
33.

Gerenciar a utilização de peças, pneus, óleos e lubrificantes e demais produtos

utilizados nos veículos.
34.

Emitir solicitações para abastecimento de combustível.

35.

Emitir relatórios e gráficos de consumo de combustível, de manutenção e de

multas, por veículo ou comparativo.
36.

Permitir a exportação da movimentação mensal conforme Layout disponibilizado

pelo TCM-BA.



SISTEMA INTEGRADO DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
103 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202

1.

Permitir visualizar o resumo da execução da obra, visualizando os valores dos

orçamentos, valor executado, período das medições e percentual executado da obra.
2.

Permitir cadastrar responsáveis técnicos, informando além do seu nome, o CPF,

qual o tipo de responsabilidade, o número do registro no CREA, RG, Endereço,
Telefone e E-mail.
3.

Permitir registrar os dados das movimentações das operações, dentre elas as

paralisações, reinício, medições, cancelamento e conclusão das obras.
4.

Possibilitar o registro das obras do município, possibilitando informar os dados

principais, dentre eles a descrição da obra, o objeto, data do cadastro, local da obra,
prazo de conclusão, centro de custo para o qual ela pertence, classificação, categoria,
tipo de execução, tipo da obra e posição geográfica.
5.

Permitir registrar medições da obra, informando o período da medição,

responsável técnico, percentual físico, número do contrato, ato administrativo e valor
correspondentes.
6.

Possibilitar o registro da conclusão da obra, informando a data, o responsável

técnico e o ato administrativo que oficializou a conclusão.
7.

Possibilita controlar as medições da obra por contrato, aditivo e sem contrato.

8.

Permitir reiniciar a obra após estar paralisada, informando a data do reinício.

9.

Possibilitar cadastrar os tipos de obras, indicando nela a sua classificação, para

melhor identificação das obras do município.
10.

Permitir filtrar todas as situações das obras como não iniciadas, em andamento,

paralisadas, canceladas e concluídas em um único lugar.
11.

Permitir ao usuário configurar a estrutura organizacional a ser utilizada no

exercício, onde ainda podem ser criadas novas configurações caso exista
necessidade.
12.

Permitir desativar o registro de um responsável técnico informando a data que o

mesmo foi desativado.
13.

Permitir visualizar e acompanhar as obras cadastradas, demonstrando as

informações da sua descrição, tipo, data do cadastro, percentual já executado,
situação atual.
14.

Permitir cadastrar as categorias da obra, informando sua descrição.
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15.

Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios,

scripts e validações.
16.

Permitir registrar os orçamentos das obras, informando o responsável técnico,

tipo de planilha, data da inclusão e base, contrato firmado para a realização da obra,
ato administrativo e valor.
17.

Permitir visualizar o histórico das movimentações da obra, visualizando a data,

situação e usuário que registrou a movimentação.
18.

Possibilitar a utilização de filtros e realização de pesquisas, apresentando

apenas os dados desejados pelo usuário.
19.

Permitir registrar as possíveis paralisações da obra, informando a data,

responsável técnico, ato administrativo e motivo.
20.

Permitir configurar o código da obra, podendo ser manual ou automático.

21.

Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando

informar os logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e
municípios.

1.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados

de forma ágil, gerados de forma automática com base nos pagamentos de empenho
de convênios, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e
os comprovantes.
2.

Permitir ao usuário realizar o registro de certidões do convenente ou

proponente, ao informar qual o nome do mesmo, o número e o tipo da certidão, bem
como, a data da emissão e validade.
3.

Permitir a pesquisa dos responsáveis cadastros ao informar um nome, CPF ou

tipo de sua ocupação, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
4.

Permitir a pesquisa das modalidades de convênios cadastradas ao informar

uma deserção, demonstrando-as por meio de listagem.
5.

Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões da entidade por

meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
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6.

Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos concedentes cadastrados, ao

informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo jurídica ou
física, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
7.

Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,

podendo selecionar o tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ, CPF, Data,
Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone, Texto e
Valor (Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado
exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não. Possibilitar
também o agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.
8.

Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios recebidos de

forma ágil, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e o
valor da mesma, o valor do rendimento da aplicação, bem como, o devolvido.
9.

Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios recebidos por

meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção
por visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo
somente os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou
mesmo se já foram concluídos, realizando operações de edições e exclusões das
prestações de contas, caso possuam, bem como, verificar e excluir as situações que o
convênio apresentar.
10.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de certidões por meio

da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
11.

Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da

funcionalidade, possibilitando sua configuração por meio da divisão dos dados em
grupos, bem como a realização de cálculos e totalizadores, disponibilizando a
informação conforme a necessidade do ente.
12.

Possibilitar o cadastro de tipos de aditivos de convênios, informar sua

classificação como decréscimo ou acréscimo, a configuração do seu tipo como prazo,
valor ou prazo e valor, bem como, uma descrição para identificação cadastral.
13.

Permitir ao usuário selecionar outra entidade sem a necessidade de logout do

sistema.
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14.

Permitir ao usuário realizar o registro de concedentes ao informar o nome, o

CPF ou CNPJ, bem como, a esfera administrativa a qual faz parte, seja Federal,
Estadual, Municipal ou Não Governamental, integrando os dados cadastrais com o
cadastro único de pessoas.
15.

Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de situação dos convênios ao

informar uma descrição.
16.

Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo

de responsabilidade perante os convênios de determinado ente público.
17.

Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por

órgãos, ao informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.



SISTEMA INTEGRADO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

1.

Atender às Leis Complementares nº 101 e nº 131.

2.

Atender aos anexos da Lei nº 9.755/98.

3.

Atender aos preceitos e exigências da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de

acesso à informação).
4.

Disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo

acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no
respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de
segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento, conforme legislação.
5.

Integrarão o sistema todas as entidades da administração direta, as autarquias,

as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes.
6.

O sistema deverá permitir no mínimo a consulta de Receitas, Despesas,

Patrimônio, Licitações, Compras, Contratos, Pessoal, Demonstrativos contábeis,
Convênios e Obras Públicas.
7.

Sem

prejuízo

dos

direitos

e

garantias

individuais

constitucionalmente

estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico que
possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações relativas aos
atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e
financeira:
8.

Quanto a despesa:
a. O Valor do empenho, liquidação e pagamento;
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b. A

classificação

orçamentária,

especificando

a

unidade

orçamentária, natureza da despesa e a fonte de recursos que
financiam o gasto;
c. A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento exceto no
caso de folha de pagamento de pessoal e de beneficiários
previdenciários;
d. O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente
processo;
e. O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso.
9.

Quanto à receita, os valores das receitas da unidade gestora,

compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:
a. Previsão;
b. Arrecadação.
10.

Exibir as receitas organizadas por natureza, permitindo navegar em cada

nível de seus respectivos subníveis, exibindo o total dos seguintes valores, por
nível: Receita prevista, receita arrecadada.
11.

Exibir as despesas organizadas por natureza, permitindo navegar em

cada nível de seus respectivos subníveis, exibindo o total dos seguintes valores,
por nível: Total de créditos, Fixado, Empenhado, Liquidada, Pago.
12.

Permitir visualizar os empenhos emitidos para cada fornecedor, os itens

dos empenhos, a quantidade, o valor unitário e o valor total.
13.

Permitir visualizar o tipo, número, data de emissão e data de pagamento

dos documentos fiscais ligados a cada empenho.
14.

Exibir os valores recebidos e/ou repassados de transferências financeiras

por Unidade Orçamentária.
15.

Permitir consultar despesa por unidade gestora, por natureza da

despesa, permitindo navegar em cada nível da natureza, exibindo seus
respectivos valores empenhados, liquidados e pagos.
16.

Exibir informações detalhadas sobre diárias, tais como: Número da diária,

local de saída, local de retorno, data de partida, data de retorno, objeto, valor
unitário, quantidade.
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17.

Permitir visualizar as informações da nota de empenho, tais como: nº do

empenho, programa, fonte de recurso, processo licitatório, modalidade,
contrato, valor empenhado, liquidado, pago, retido, itens do empenho
(descrição, valor unitário, quantidade, total) e documento fiscal (tipo, número,
data de emissão e data de pagamento).
18.

Possuir uma seção específica que permite a exibição das licitações

realizadas pela entidade, juntamente com as etapas do processo, as
modalidades, empresas participantes e ganhadoras, mercadorias com suas
respectivas

quantidades

e

cotações

de

cada

participante,

além

dos

responsáveis legais das empresas e a relação dos fornecedores impedidos de
licitar. Possibilitar também a publicação dos documentos legais tais como
editais, avisos retificações e toda a documentação vinculada ao certame.
19.

Possuir uma seção específica que permite a exibição de todos os itens

contratuais dos seus fornecedores de bens e serviços contratados pela
entidade. Permitir também a publicação do contrato, na sua íntegra, para a
visualização completa do documento bem como aditivos e outros possíveis
documentos adicionais, possibilitando também o download dos mesmos.
20.

Exibir informações detalhadas sobre os convênios, tais como: número,

valor, data de assinatura, objeto, documentos e textos, participantes.
21.

Possuir uma seção específica que apresenta a relação dos cargos e

salários dos servidores da entidade, os valores calculados da folha de
pagamento separando-os por entidade, secretaria, organograma, lotação e
classificação, conforme seus respectivos planos de carreira.
22.

Disponibilizar acesso público a todos os atos da administração pública,

tais como, portarias, leis, decretos, licitações, contratos, aditivos, convênios,
resoluções etc.
23.

Possuir uma seção específica para exibição dos relatórios de Gestão

Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos compostos
de uma série de demonstrativos contábeis, publicados em bases mensais,
bimestrais,

quadrimestrais,

semestrais

e

anuais,

conforme

princípio

constitucional da publicidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei nº
9.755/98.
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24.

Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilite ao

cidadão efetuar questionamentos através de um canal direto com a entidade.
Esta solicitação deve ser digital, gerando número de protocolo e possibilitando
uma futura consulta sobre o status do pedido de informação, sempre
respeitando prazos e normas estabelecidas pela Lei de acesso à informação.
25.

Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilita

consultar um relatório com estatísticas dos pedidos de informação já solicitados,
os atendidos, prorrogados, deferidos e indeferidos, conforme preconiza a Lei de
acesso à informação.
26.

Permitir que as informações consultadas pelo cidadão possam ser

exportadas em diferentes formatos como PDF, ODT, ODS e CSV, conforme os
filtros disponibilizados nas consultas do sistema.
27.

Permitir que as consultas disponibilizadas possam ser incorporadas no

Portal Transparência próprio da Prefeitura.
28.

Permitir consultar tributos arrecadados, receitas orçamentárias e receitas

extra orçamentárias.
29.

Permitir

consultar

empenhos

emitidos,

empenhos

liquidados

e

pagamentos efetuados.
30.

Permitir consultar relatórios legais, gerados com base nos dados

inseridos nos correspondentes sistemas de gestão.
31.

Permitir acesso às informações de forma consolidada e por Entidade

gestora municipal.
32.

Permitir que nas consultas de informações disponibilizadas seja possível

efetuar filtros por data (período), entidade e demais filtros pertinentes a cada
consulta.

1.

SISTEMA INTEGRADO DO CONTROLE INTERNO

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de atos por meio da listagem,

realizando operações deedições e exclusões dos mesmos.
2.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de membros dos

conselhos por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos
mesmos.
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3.

Permitir o registro dos tipos de conselhos municipais, ao informar sua respectiva

descrição.
4.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de sistemas administrativos

por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
5.

Permitir ao usuário o acesso a outros sistemas sem a necessidade de logout do

sistema e refazer login em outro.
6.

Permitir a vinculação dos usuários aos seus respectivos departamentos, de

forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à
sua pasta.
7.

Possibilitar ao usuário os cadastros dos tipos de responsáveis que

complementam o cadastro de responsáveis, informando uma respectiva descrição.
8.

Permitir o registro dos responsáveis pelo controle interno público de

determinado ente, ao informar os dados pessoais do responsável, ou seja, nome, CPF
e RG, seu endereço, telefone e e-mail, a descrição e o tipo do cargo que ocupa, bem
como, o período de vigência como responsável pelo controle.
9.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de vínculos por meio

da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
10.

Permitir o registro das unidades centrais de controle interno, informando data e

ato.
11.

Permite acessar, de dentro do sistema, o conteúdo das Leis 4320/64, 101/00,

8666/93, bem como permite o cadastrar novas leis no sistema, liberando seu conteúdo
para consulta.
12.

Permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de forma a

facilitar o entendimento e extensão do conhecimento sobre o item em questão.
13.

Permitir o cadastro das instruções normativas do controle interno.

14.

Permitir ao usuário selecionar outra entidade e/ou exercício sem a necessidade

de logout do sistema.
15.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da

listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
16.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de normas por meio da

listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
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17.

Permitir a criação de questionários de acompanhamento dos procedimentos,

dirigidos a setores e servidores específicos, indicando a data limite para
preenchimento dos mesmos.
18.

Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por

usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos.
19.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das unidades centrais de

controle interno por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões
dos mesmos.
20.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de responsáveis por

meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos
21.

Permitir impressão das normas do controle interno.


1.

BUSINESS INTELLIGENCE SIAFIC

Gráfico de Barra que demonstre o orçamento da receita por tipo de

administração.
2.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por órgão.

3.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por categoria

da receita.
4.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por espécie da

receita.
5.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por origem da

receita.
6.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por rubrica da

receita.
7.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por fonte de

recurso.
8.

Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor total do orçamento da

receita por ano.
9.

Gráfico de Barra que demonstre o orçamento da despesa por tipo de

administração.
10.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de

orçamento.
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11.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de

órgão.
12.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por órgão.

13.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por unidade.

14.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por função.

15.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

subfunção.
16.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

programa.
17.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de

ação.
18.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por ação.

19.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por categoria

da despesa.
20.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por natureza

da despesa.
21.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

modalidade da despesa.
22.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

elemento.
23.

Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor total do orçamento da

despesa por ano.
24.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por órgãos e por ano.
25.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por tipo de administração e por ano.
26.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por categoria da receita e por ano.
27.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista pela origem da receita e por ano.
28.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por rubrica e por ano.
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29.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por fonte de recursos e por ano.
30.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por órgãos e por ano.
31.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por tipo de orçamento e por ano.
32.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por operação e por ano.
33.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por categoria da despesa e por ano.
34.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por natureza da despesa e por ano.
35.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por banco.

36.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por conta

pagadora.
37.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por fonte.

38.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por órgão.

39.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por categoria da

receita.
40.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por origem da

receita.
41.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por rubrica.

42.

Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor da receita arrecadada por

ano.
43.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por órgão.
44.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por categoria da receita.
45.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por origem da receita.
46.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por rubrica.
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1.

5.
ATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico solicitado na LRF com vistas a

atender aos artigos 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), artigos
54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal) e artigo 72 (Despesas com serviços de terceiros),
observadas as portarias 559 e 560 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 14/12/2001
e a Lei 9.755/98.
2.

Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e

indireta) conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).
3.

Emitir os relatórios os arquivos exigidos pelo TCM/BA para prestação de contas

da LRF.

6.
1.

PROVA DE CONCEITO

A prova de conceito tem como objetivo dar condições ao município de certificar

que a solução apresentada pela licitante satisfaz às exigências constantes neste termo
de referência no que tange às características técnicas, funcionalidades desejadas e
desempenho.
2.

A realização da prova de conceito limitar-se-á somente à licitante classificada

provisoriamente em primeiro lugar na fase de propostas de preços. Apenas se
convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, caso a licitante
detentora da melhor proposta seja inabilitada pelo não atendimento aos requisitos
aferidos pela Equipe Técnica de Avaliação.
3.

Para a realização da prova, a CONTRATANTE poderá eleger quantos

representantes julgar necessário, a fim de que se obtenha o julgamento.
4.

A demonstração deverá ocorrer de forma dinâmica e respeitar os horários

estipulados pela Equipe Técnica de Avaliação para o início e término, podendo
estender-se por mais de um dia, hipótese em que o Pregoeiro divulgará a data de
continuidade dos trabalhos, podendo ser o dia imediatamente posterior.
5.

Para a realização da prova de conceito a empresa em avaliação deverá

fornecer todos os insumos necessários à análise do piloto/amostra da solução
apresentada, tais como equipamentos próprios, pessoal técnico necessário e
eventuais materiais necessários.
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Da Equipe Técnica de Avaliação:

1.

A Equipe Técnica de Avaliação será designada por Portaria.

2.

Cabe à Equipe Técnica de Avaliação:

a.

Coordenar a execução de todas as atividades relativas à Prova de Conceito;

b.

Realizar questionamentos quanto ao piloto/amostra apresentada, podendo

realizar diligências;
c.

Declarar a conclusão das atividades de Avaliação Técnica;

d.

Emitir ao pregoeiro Relatório de Julgamento da Prova de Conceito, devidamente

justificado, para continuidade do procedimento licitatório.

1.

Do Local da realização:

A Prova de Conceito será realizada nas dependências físicas da Prefeitura

Municipal de Ibipitanga.


Do Procedimento:

1.A licitante em avaliação terá um prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do
primeiro dia útil seguinte à convocação pelo pregoeiro, para preparar um
piloto/amostra do produto, contendo todas as informações necessárias, de acordo com
as atividades dos processos definidos pela CONTRATANTE, deixando-o em plenas
condições operacionais de avaliação.
2.Até o primeiro dia útil seguinte à finalização do prazo fixado no item anterior, a licitante
em avaliação deverá se apresentar à Equipe Técnica de Avaliação o piloto/amostra
com equipamentos devidamente instalados e configurados com a solução proposta em
ambiente virtualizado, dirigindo-se à sessão da Prova de Conceito, a ser iniciada no
mesmo

dia.

Não

serão

permitidas

alterações,

após

a

entrega,

nos

equipamentos/piloto/amostras apresentadas.
3.Declarada aberta a sessão, estando presente a licitante em avaliação, com seus
representantes credenciados e portando o projeto-piloto/amostra, a Equipe Técnica de
Avaliação dará início aos trabalhos.
4.Se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar não comparecer na
sessão da Prova de Conceito será desclassificada e será aberto prazo para a
convocação da segunda colocada e assim sucessivamente.
5.Durante a Prova de Conceito, somente a Equipe Técnica de Avaliação e o Membro da
Comissão de Licitações designado poderão se manifestar, com questionamentos
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pertinentes à verificação dos requisitos da solução e ao cumprimento dos requisitos
licitatórios, respectivamente, sendo facultado aos mesmos realizar diligências para
aferir o cumprimento dos requisitos, não sendo permitida, durante eventual diligência,
qualquer alteração no produto criado para a Prova de Conceito.
6.Durante a Prova de Conceito deverão ser geradas evidências do sucesso dos testes
na execução dos Requisitos e Especificações.
7.A licitante em avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no produto para
executar a avaliação do piloto/amostra, bem como exaurir eventuais questionamentos
da Equipe Técnica de Avaliação.
8.Concluída a Prova de Conceito, a Equipe Técnica de Avaliação declarará encerrada a
sessão, emitindo e entregando ao pregoeiro um Relatório de Julgamento da Prova de
Conceito.
9.A LICITANTE EM AVALIAÇÃO será desclassificada se:
a.

Deixar de comprovar na Prova de Conceito mais do que 20% (vinte por cento)

dos requisitos exigidos;
b.

Deixar de apresentar os representantes habilitados para executar a solução no

horário de início da Prova de Conceito;
c.

Deixar de se apresentar à Equipe Técnica de Avaliação com o equipamento e

demais recursos necessários para serem utilizados na Prova de Conceito;
d.

Deixar de cumprir os demais prazos e condições do procedimento licitatório

quanto à Prova de Conceito.
10.Aprovada a licitante em avaliação, com consequente emissão do Relatório de
Julgamento da Prova de Conceito, a Comissão de Licitações a declarará como
vencedora, procedendo à abertura do prazo recursal e demais trâmites licitatórios
legais.
11.Desclassificada a licitante em avaliação, a segunda colocada será convocada para
apresentação dos documentos de habilitação, proposta de preços e, caso habilitada
para participação da Prova de Conceito.

1.

Disposições Gerais da Prova de Conceito

Todas as licenças e infraestruturas necessárias durante a avaliação do

piloto/amostra serão de responsabilidade da licitante.
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2.

Não será permitida a prorrogação dos prazos estabelecidos no procedimento da

Prova de Conceito, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela
Administração.
3.

Ocorrendo alguma situação excepcional que demande o adiamento de qualquer

das datas do procedimento da Prova de Conceito as licitantes serão devidamente
comunicadas e convocadas para nova data.
4.

Caso a sessão da Prova de Conceito se estenda além do horário de expediente

da Prefeitura Municipal a Equipe Técnica de Avaliação designará o horário para
retomada das atividades no primeiro dia útil seguinte, ficando o piloto/amostra e
demais equipamentos retidos pela Prefeitura Municipal até que a sessão seja
retomada.
5.

Será oportunizada aos licitantes a possibilidade de recorrer da execução da

Prova de Conceito, por meio da via recursal licitatória, depois de declarado o vencedor
pelo pregoeiro.
6.

A Prova de Conceito deverá ser integralmente realizada no prazo máximo de

até 5 (cinco) dias úteis.

1.

Requisitos 100% obrigatórios na Prova de Conceito:

A solução deve estar totalmente aderente ao Decreto 10.540/2020, com padrão

mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle (SIAFIC).
2.

A solução deve estar totalmente aderente às Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).
3.

Estar aderente ao Plano de Contas Padrão (PCASP).

4.

Estar aderente ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

(SICONV).
5.

Estar aderente ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em

Saúde (SIOPS).
6.

Estar aderente ao Sistema de Informações sobre Orçamento Público em

Educação (SIOPE).
7.

Estar aderente às exigências da LC–131 (Lei Complementar nº 131/19 - Lei da

Transparência) – (Siconfi/STN).
8.

Estar aderente às orientações e obrigações da Secretaria de Tesouro Nacional
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(STN).
9.

A solução tecnológica deve ser desenvolvida em linguagem nativa para a WEB,

não sendo permitido a utilização de nenhum recurso tecnológico, tais como: runtimes,
plugins, virtualização ou acesso remoto a área de trabalho para o uso da aplicação,
exceto onde houver a necessidade de softwares intermediários para acesso a outros
dispositivos como leitor biométrico, impressoras, certificados digitais ou por motivos de
segurança da aplicação web.
10.

Todos os sistemas devem utilizar protocolo HTTPS para navegação na internet,

garantido a segurança das informações tramitadas através de criptografia.
11.

A solução deve ser composta por módulos e sistemas que garantam a

integração e unificação das informações dos sistemas estruturantes.
12.

O software deverá ser acessado e compatível com os principais browsers

(navegadores) gratuitos disponíveis no mercado.
13.

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

contendo controle de permissões de acesso tanto por usuário quanto por grupo de
usuários, com definição das permissões para somente consulta, alteração, inclusão,
exclusão e outras ações da aplicação como: estornar, cancelar, calcular, desativar,
etc., quando disponíveis, por telas, dentro de cada módulo individualmente.
14.

Logo após a termo de compromisso de implantação da solução, ao final de

cada exercício, em uma rescisão ou término de vigência do contrato, a empresa
deverá obrigatoriamente fornecer à Prefeitura Municipal de Ibipitanga o dicionário de
dados atualizado do banco de dados de todos os módulos contratados. O dicionário
de dados deve conter todos os detalhes a respeito das tabelas de dados e seus
relacionamentos. Além de listar todas as colunas de uma tabela, o documento deve
fornecer também uma pequena descrição do significado desta coluna, quais são os
valores possíveis, a quantidade típica de valores armazenados e quais restrições
(constraints) agem sobre esta coluna. Além das informações sobre colunas, este
documento apresenta o nome dos objetos que dependem da tabela como: stored
procedures, triggers, views e suas respectivas funções, além dos parâmetros
necessários e o que é retornado (return). É importante notar que este documento deve
sempre prever atualizações, para evitar desencontros e desentendimentos.
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 Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências,
diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza,
que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão também por
nossa contra e risco.
 Prazo de validade da presente proposta ___________(____________________) dias da
data estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (sessenta) dias.
 Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, não nos cabendo
desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suas
alterações.

Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

APRESENTAÇÃO

Com o presente Termo de Referência o Município de Ibipitanga apresenta de forma
pública e transparente os critérios e parâmetros mínimos visando à contratação de
empresa especializada na prestação de serviço e fornecimento de Sistema Integrado
de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, totalmente Web,
para o uso da Esfera Municipal.
Devendo ser considerados a sua implantação na íntegra, a interoperabilidade, ou seja,
a migração e conversão de dados de todos os sistemas legados correlatos, o
treinamento, as manutenções legais, corretivas e evolutivas, além do suporte técnico
para a Administração Pública deste Município, conforme descrição detalhada neste
instrumento.
O sistema deve atender ao padrão mínimo de qualidade definido pelo Poder Executivo
da União, conforme disposto no inciso III, parágrafo único, do artigo 48 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, ao Decreto 10.540 de 05 de novembro de 2020 e total
aderência às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público) e ao PCASP (Plano de Contas Padrão); SICONV (Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse); SIOPS (Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde); SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação); exigências da Lei Complementar nº. 131/09 - Lei da
Transparência; SICONFI/STN; demais orientações e determinações da STN Secretaria do Tesouro Nacional; Nota Técnica SCE nº 002/2022 do Tribunal de Contas
dos Muncípios do Estado da Bahia (TCM-BA) e demais legislações vigentes.
Considera-se que o sistema seja uma solução tecnológica, composta por diversos
blocos funcionais que serão denominados de “sistemas estruturantes”.
Estes sistemas estruturantes são conjuntos de funções organizadas por unidade
funcional na administração pública, com a possibilidade de inclusão, alteração,
exclusão, pesquisa e geração de relatórios, devidamente integrados evitando atrasos e
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retrabalhos bem como atrasos no compartilhamento das informações aos tomadores
de decisão. Os quais são:
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento Público; Sistema Integrado de
Protocolo, Sistema Integrado de Compras, Licitações e Contratos, Sistema Integrado
de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, Sistema Integrado de Procuradoria Setor Jurídico, Sistema Integrado de Almoxarifado, Sistema Integrado de Patrimônio,
Sistema Integrado de Controle de Frotas de Veículos, Sistema Integrado de
Convênios, Sistema Integrado de Obras Públicas, Sistema Integrado de Arrecadação
Tributária Municipal, Sistema Integrado de Tesouraria, Sistema Integrado de
Contabilidade

Pública,

Portal

da

Transparência

Pública

Municipal,

Business

Intelligence SIAFIC.
A base de dados do sistema deverá ser compartilhada entre os seus usuários, bem
como observar as normas e os procedimentos de acesso, conforme dispõe no decreto
10.540/2020, artigo 1º.
O sistema permitirá a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações
de maneira centralizada, nos termos do disposto no § 6º do art. 48 da LRF, Decreto nº
10.540/2020, artigo 1º.
O sistema permitirá a integração ou a comunicação, sem intervenção humana, com
outros

sistemas

estruturantes

cujos

dados

possam

afetar

as

informações

orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadação,
contratações públicas, dentre outras, nos termos do § 1º, inciso III do art. 48 da LRF e
no Decreto Federal nº 10.540/2020, artigo 1º.
O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados
contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema
estabelecidos pela STN, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da LRF.
É fundamental reforçar que a “integração” entre os sistemas estruturantes são
condições primárias para que a informação possa ser compartilhada, acessada e
tratada entre a gestão. Por conceito básico, essas integrações devem ocorrer
respeitando a sua integridade, sua disponibilidade e, principalmente, a sua
confiabilidade, de forma transparente a todas as partes interessadas, sendo elas:
usuários, gestores públicos, cidadãos, órgãos de controle.
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2.

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço e fornecimento de
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e
Controle, totalmente Web, para a Esfera Municipal, incluindo implantação com
treinamento, migração de dados e manutenção do sistema.
2.1 Quantitativo do objeto:
Item

Descrição

Qtde.

Unidade

Prestação de serviço e fornecimento de
Sistema Único e Integrado de Execução
1.

Orçamentária, Administração Financeira e 12

Meses

Controle, totalmente Web, para a Esfera
Municipal.
2.

3.

Implantação, Treinamento, Migração de
Dados e Adequação do Sistema.

01

Serviço

JUSTIFICATIVA

O Município de Ibipitanga têm expandido ao longo dos anos o processo de
informatização, automatizando rotinas e processos, de modo a utilizar de forma
racional, planejada e eficiente os recursos a partir de soluções tecnológicas.
Esta solução tecnológica deve ser integrada e adequada a todas as atuais e futuras
legislações nacionais, estaduais e municipais, sem exceção, em todas as suas
instâncias, bem como estar alinhada com as melhores práticas de uso, trazendo
assim, mais eficiência e assertividade nas decisões dos agentes públicos.
No caso, considerando a necessidade de integração dos sistemas, em especial o
disposto no Decreto n° 10.540/2020, optou-se pela realização de licitação conjunta dos
sistemas da Prefeitura Municipal de Ibipitanga e da Câmara Municipal de Vereadores.
Assim, faz-se necessária a abertura de procedimento administrativo para contratação
de empresa especializada visando eliminar completamente trabalhos manuais
mitigando, dessa forma, erros e falhas nos controles das suas atividades, bem como
atender às exigências do Decreto Federal n° 10.540/2020.
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4.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Os serviços do objeto deste termo de referência deverão ser executados nas
dependências da Prefeitura Municipal de Ibipitanga e suas unidades gestoras e na
Sede da Câmara Municipal de Vereadores, integrados através da rede de internet
(Web).
Quaisquer entrevistas e reuniões envolvendo a CONTRATANTE e os usuários do
sistema deverão ser realizadas em ambiente da CONTRATANTE.
Quando necessário e desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE alguns
serviços podem ser prestados fora dos locais apontados neste item.
A proposta para o Sistema deverá ser apresentada incluindo todos os gastos
envolvidos (translado, logística, consultorias).
Os serviços estão dividos nas seguintes etapas:
Fase 0: Planejamento
Fase 1: Serviços de Implantação
Fase 2: Serviço de Manutenção e Suporte Técnico

FASE 0 : PLANEJAMENTO
A CONTRATADA deverá realizar o planejamento do projeto com a entrega mínima dos
seguintes documentos:
I. Plano de Projeto;
II. Metodologia;
III. Cronograma do projeto;
IV. Plano de Criação do Banco de Dados e Migração dos dados;
V. Plano de implantação do sistema;
VI. Plano de testes do sistema.
O cronograma deve contemplar todo o ciclo do projeto: análise e modelagem do
negócio e as disciplinas de qualidade, testes, implementação, implantação, integração,
análise e desenho, bem como, a critério da CONTRATANTE, outras que contribuam
para

um

desenvolvimento

eficiente

dos

trabalhos,

e

será

validado

CONTRATANTE.
Entrega: Relatório de planejamento completo
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FASE 1: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
Duração: 30 (trinta) dias.


CONVERSÃO:

Conversão da base de dados e reestruturação das informações existentes nos
sistemas legados de informação da Prefeitura, de forma que possa ser manuseado
através do sistema. A conversão será efetuada com base em arquivos fornecidos pela
equipe técnica da contratante.
Após a conclusão satisfatória da migração e conversão da base de dados e
reestruturação das informações existentes nos sistemas de informação, será emitido
“Termo de compromisso de migração e conversão”.


IMPLANTAÇÃO:

Refere-se à prestação de serviços de instalação, integração, configuração,
customização, migração dos dados existentes nos atuais sistemas, testes e liberação
definitiva para os usuários, onde será realizada de acordo com cronograma de
execução a ser apresentado pela contratada, respeitando definições e prazo do termo
de referência.
A integração com outros sistemas deverá minimamente:
4.

Proceder à definição e implementação de regras, programas e rotinas que

possibilitem a perfeita integração entre o Sistema Único e Integrado e os sistemas
legados da Prefeitura Municipal de Ibipitanga.
5.

Fornecer as informações e o suporte necessários para que equipes da

Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou por ela contratadas realizem as adaptações
necessárias nos sistemas legados do Município.
6.

Fornecer modelo de integração entre os dois ambientes, para que, com o

técnico da Prefeitura Municipal de Ibipitanga sejam estabelecidas diretrizes de trabalho
que facilitem e solucionem eventuais ajustes necessários durante este processo.
Após a conclusão satisfatória destes serviços, será emitido “Termo de compromisso
de implantação”.


TREINAMENTO:
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Refere-se à capacitação dos usuários a operar plenamente os sistemas contratados,
utilizando todos os recursos existentes e será realizado na sede do Município de
Ibipitanga, em datas e horários definidos em comum acordo.
A disponibilização dos equipamentos será de responsabilidade da licitante.
A empresa disponibilizará material didático e os manuais necessários para um bom
aprendizado. A empresa deverá utilizar apostilas próprias para o treinamento.
Os manuais deverão abordar as informações necessárias para boa compreensão da
solução de acordo com as atividades previstas em cada nível de sua operação, sendo
entregues em formato digital - modo editável e pdf. A metodologia dos manuais deverá
basear-se na melhor forma de comunicação para cada assunto e usuários, sendo
possível a utilização de tutoriais. Todos os manuais devem ser atualizados de acordo
com as alterações do sistema.
Após a conclusão satisfatória do treinamento, será emitido “Termo de compromisso
de treinamento”.
FASE 2: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
Refere-se a serviços prestados durante toda a vigência do contrato visando
esclarecimentos técnicos, orientação sobre a utilização dos sistemas, para que o
mesmo atinja os objetivos desejados quanto ao funcionamento. O serviço também
poderá ocorrer através de telefone e reuniões remotas via internet, sempre de acordo
com as necessidades da Prefeitura e Câmara de Vereadores. Todas as despesas
(equipamentos, deslocamentos, hospedagem, alimentação e encargos) inerentes da
prestação dos serviços, seja presencial ou remoto, correrão inteiramente por conta da
empresa contratada.


ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

Os prazos para atendimento do suporte técnico da licitante seguem discriminados
abaixo:
3.

Entende-se por “Prazo de Atendimento” o tempo máximo aceitável até a

licitante dar ciência ao CONTRATANTE do incidente relatado - problema.
4.

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

informar ao CONTRATANTE a data para solução do incidente - problema, podendo
neste prazo, inclusive, já resolver o respectivo problema relatado, se for possível.
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Grau de Severidade

Prazo de Atendimento

Prazo para Retorno

Serviço indisponível

Até 2 horas corridas

Até 4 horas corridas

Alto

Até 4 horas corridas

Até 8 horas corridas

Normal

Até 12 horas corridas

Até 24 horas corridas

Os prazos definidos acima terão início a contar do cadastro do incidente – realizado,
na ferramenta de Help Desk a ser disponibilizada pela licitante ao CONTRATANTE,
observando-se o período de atendimento especificado acima.
Para cada cadastro aberto – com solicitação de serviços, será gerado um número
específico/automático de controle e operacionalização do mesmo, sendo denominado
de “chamado” de serviço.
É obrigatório que cada “chamado” seja aberto na ferramenta de Help Desk citada
acima. Todas as despesas (equipamentos, deslocamentos, hospedagem, alimentação
e encargos) inerentes da prestação dos serviços presenciais correrão inteiramente por
conta da empresa contratada.
a) Primeiros 12 meses após a finalização da implantação: 2 (funcionários)
profissionais alocados presencialmente na Prefeitura e Câmara acompanhando
diariamente o processo de implantação, manutenção e suporte técnico.
b) De 12 a 48 meses: 1 (um) profissional alocado presencialmente na Prefeitura e
Câmara acompanhando diariamente o processo de manutenção, suporte técnico e
novos pedidos de adequações e integrações que possam surgir.
Além disso, o serviço também poderá ocorrer através de telefone e reuniões remotas
via internet, sempre de acordo com as necessidades da Prefeitura.


MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM

Os sistemas de informações e programas serão mantidos em data center pertencente
a Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou da Empresa proponente ou ainda de Terceiros,
o que apresentar a melhor relação custo/benefício aos cofres públicos.
A empresa Contratada deverá disponibilizar a atualização de versão de todos os
sistemas, sempre que necessário, para atendimento da legislação federal, estadual ou
municipal, sem quaisquer ônus adicionais para o município, durante a vigência
contratual.
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A Contratada deverá executar a manutenção legal e corretiva dos sistemas
contratados, durante a execução do contrato, de acordo com as exigências a seguir:
a) Manutenção corretiva: é aquela decorrente de problemas de funcionalidade
detectados pelo usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi
especificado relativo a telas, regras de negócio, relatórios e integração;
b) Manutenção legal: em caso de mudança na legislação, entre outros, a qual
deverá ser elaborada uma programação para atendimento às mudanças ocorridas,
sem prejuízos à operação do sistema e à legislação, durante a vigência contratual.
Todas as manutenções evolutivas e de solicitação exclusiva da Contratante, que
impliquem em inclusões de novas funções, telas ou relatórios, poderão ser
desenvolvidas e pagas por hora técnica, mediante valores indicados pela proponente
na proposta de preço, desde que exigido e autorizado pelo responsável pela gestão do
contrato no município.
A Contratada deverá garantir segurança e integridade das informações de todos os
sistemas e seus bancos de dados, mantendo rotinas automatizadas de backups
(cópias de segurança), bem como a guarda das mesmas, que permitam recuperar
totalmente as informações, no caso de alguma anomalia no seu funcionamento ou
falha de segurança por algum outro meio.
A plataforma deve possuir elasticidade virtualmente suficiente de armazenamento de
dados, que permita o dimensionado da estrutura de TI dedicada de acordo com a
demanda de armazenamento. Não serão admitidas soluções baseadas em máquinas
virtuais estáticas, manualmente dinamizadas, e que não suportam picos de
processamento bem como onerem a administração pública em médio e longo prazo
com aumento de capacidade de processamento.
Os sistemas devem permanecer hospedados em ambiente cloud com comprovação de
disponibilidade multizona (nuvem privada) com no mínimo duas estruturas distintas e
fisicamente separadas em locais com distância mínima de 10km entre si,
assegurando-se plena acessibilidade e disponibilidade dos serviços e da plataforma.
O ambiente multizona deve funcionar com replicação de dados em tempo real,
assegurando disponibilidade dos serviços em caso de queda de um ambiente cloud,
sem prejuízo de disponibilidade e acessibilidade.
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O banco de dados pertence ao Município, de modo que a contratada deverá fornecer
back-up, semanalmente, do sistema à Municipalidade, podendo ser acessado a
qualquer momento, mesmo que findo o contrato, não possuindo a empresa qualquer
direito de indenização ou gratificação por isso.


REQUISITOS GERAIS DE TECNOLOGIA, USABILIDADE E DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: obrigatório atender a 100% dos itens abaixo no ato da contratação dos
sitemas (Prova de Conceito):

1.

ARQUITETURA E TECNOLOGIA
O sistema deve ser único e integrado com os sistemas estruturantes,
permitindo que todos os órgãos e entidades do município, independe do
poder e do tipo de administração, direta ou indireta utilizem o mesmo
sistema e banco de dados de forma compartilhada e centralizada com a
finalidade de registrar os atos e fatos contábeis relacionados com a
administração orçamentária, financeira, patrimonial e de controle, atendendo
as normas do Decreto nº 10.540/2020, art. 1, § 6º.

2.

O sistema deve utilizar o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)
Microsoft SQL Server.

3.

O sistema deve estar preparado para funcionar em ambientes operacionais:
Windows 7 ou superior, MacOS e Linux, garantindo a manutenção do
ambiente heterogêneo.

4.

O sistema deve rodar sobre a plataforma JEE - Java Enterprise Edition,
fazendo uso intensivo de Ajax.

5.

O sistema deve funcionar com os servidores de aplicação tomcat ou JBoss.

6.

O sistema deve trabalhar com arquitetura em três camadas. Não será aceito
sistema que rode em arquitetura cliente-servidor.

7.

O sistema deve funcionar em ambiente web, utilizando-se no mínimo os
navegadores (browser) Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e
Safari. Não será aceito sistema desktop que emule o ambiente web.

8.

O sistema deve possuir interface com suporte às tecnologias HTML5, CSS3
e JavaScript.



USABILIDADE E RECURSOS
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1.

O sistema deve possuir ajuda sensível ao contexto referente aos campos
das telas.

2.

O sistema deve permitir realizar todas as suas operações de trabalho dos
formulários por teclas de atalho, sem a necessidade de utilização do mouse,
permitindo um ganho de tempo nas operações de manuseio dos dados no
formulário

3.

O sistema deve permitir que se configure uma inclusão de dados padrões
para alguns campos a partir de conteúdo definido em um registro da própria
tela, facilitando entradas de dados repetitivos e em série.

4.

O sistema deve possuir nos formulários de cadastros e movimentações,
grades gerenciáveis para localização dos registros, onde se possa ocultar
colunas, mudar a posição das colunas, mudar a ordenação das colunas e
gerar esses dados em tela, em arquivo HTML, XML e TXT.

5.

O sistema deve possuir, em todos os seus formulários, um executor de
consulta avançada, onde o usuário possa escolher e combinar os seus filtros
aplicados a partir de todos os atributos disponíveis no formulário,
escolhendo a forma de classificação dos filtros.

6.

O sistema deve possuir telas que permitam importar registros dando carga
na tabela principal relacionada a tela, a partir de um arquivo texto, contendo
os dados em linhas e com delimitação de layout definida feito pelo próprio
usuário.

7.

O sistema deve permitir realizar a comunicação através de componente
webservice para enviar e receber dados de forma segura, sem intervenção
humana, facilitando assim a integração entre sistemas externos de terceiros
desenvolvidos em outras plataformas ou linguagens.

8.

O sistema deve permitir a abertura de formulários de consultas e relatórios,
externamente, fora da rede local, sem autenticação de usuário, através de
um link válido publicado na internet, permitindo-se realizar consultas em
tempo real aos dados específicos exigidos para o cumprimento das
legislações que regulamentam a transparência pública no Brasil (Lei nº
131/2009 e Lei nº 12.527/2011).
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9.

O sistema deve possuir um gerador de relatórios integrado e 100% web, de
forma que o usuário final possa construir e/ou alterar relatórios sem mesmo
precisar reiniciar a aplicação com possibilidade de alteração condicional de
cores, alteração de fontes e tamanhos dos objetos. O gerador de relatórios
deverá possibilitar a configuração de templates padrões de estilo da página
(paisagem ou retrato) layout do cabeçalho, rodapé e sumário com
ordenação da disposição dos campos no relatório, agrupamentos de dados,
filtros com lista dinâmica, totalizador e contador de dados tanto nos grupos
quanto no sumário do relatório. Esses relatórios devem ser gerados nos
formatos PDF, XML, XLS, JPEG, HTML, TXT e RTF.

10.

O sistema deve possuir internamente um painel de controle (dashboard)
contendo gráficos do tipo barra, pizza e linha, para demonstrar em tempo
real os indicadores de negócio mais importantes para cada sistema,
consolidados a partir de consultas realizadas na própria base de dados, e
que permitam interação dos dados com eventos como ao passar o mouse
ou ao clicar sob a barra de um gráfico.



SEGURANÇA
1. O sistema deve possuir recursos de criptografia para os dados armazenados em
banco de dados que necessitem de segurança.
2. O sistema deve permitir conexão segura e criptografada na navegação e
transmissão dos dados entre rede de computadores na internet, garantido a
autenticidade do servidor e do cliente através de certificado digital.
3. O sistema deve permitir realizar bloqueio de acesso dos usuários manualmente
pelo administrador do sistema ou automaticamente através de uma determinada
quantidade de tentativas de acesso sem sucesso ou por certo número de dias sem
se realizar algum acesso ao sistema. O desbloqueio manual do login realizado pelo
administrador também deve ser permitido, desde que se registre o motivo deste
desbloqueio. Para auxiliar essa rotina, os sistemas devem possuir uma tela que
permita a visualização imediata desses usuários bloqueados com informação do
tipo de bloqueio ocorrido.
4. O sistema deve possuir uma tela que permita visualizar quais são os usuários
logados, em tempo real, informando o tempo de conexão de cada login.
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5. O sistema deve ter a possibilidade de aplicar restrições de acesso aos registros
à nível de órgão por usuário para as principais tabelas de negócios que exijam
essa segurança.
6. O sistema deve possuir um cadastro de usuários com e-mail, impressão digital,
fotografia, definição do limite de expiração do acesso em dias contados a partir de
uma data de referência ou em uma data específica, troca de senha a cada número
de dias e controle de permissão para acesso externo, informação do histórico de
login de acesso e informações históricas dos bloqueios e desbloqueios de acesso
com seus tipos e motivos.
7. O sistema deve permitir associar um usuário a um ou mais de um grupo de
acesso do sistema, com efeito acumulativo das permissões e restrições de
segurança.
8.

O sistema deve possuir um modo de segurança, que permita definir as

permissões de acesso aos formulários e relatórios do sistema, e as permissões de
visualização e edição dos campos e demais objetos de cada tela, por usuário ou grupo
de usuários.
9.

O sistema deve registrar automaticamente um log de auditoria para todas as

transações efetuadas pelos usuários referente a inclusão, alteração e exclusão de
registros, e também para impressão das listagens e relatórios, guardando a data e
hora da ocorrência, o usuário responsável pela ação e no caso da manipulação de
registros, o dado alterado antes da ação e o dado atual, depois da alteração.
10.

O sistema deve possuir uma tela que permita a consulta e visualização dos

registros de log do sistema, com filtros de usuário, período e tipo de operação para
visualização em tela e também para impressão dos registros de log.
11.

O sistema deve permitir registrar e encaminhar de forma instantânea os

atendimentos de suporte técnico dos usuários do sistema diretamente na ferramenta
de helpdesk do canal de suporte técnico da contratada a partir do menu do próprio
sistema que está em uso, sem a necessidade de acessar outro sistema ou portal
específico para essa tarefa, bem como realizar a verificação dos atendimentos abertos
com seus status e respostas também da mesma forma e on-line.
12.

O sistema deve gerar um código de identificação próprio e intransferível para

cada usuário (Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 1º).
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13.

O sistema deve permitir sua autenticação de acesso através do código do CPF

do usuário e senha, não sendo permitida a utilização de usuários genéricos (Decreto
nº 10.540/2020, art. 11, § 2º, inc. II).
14.

O sistema deve exigir e registrar autorização expressa da chefia imediata ou do

servidor hierarquicamente superior no cadastramento do usuário operador do sistema,
a fim de habilitar seu acesso ao sistema (Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 2º, inc. I).
15.

O sistema deve exigir e registrar a assinatura de um termo de responsabilidade

pelo uso adequado do sistema no momento do primeiro acesso do usuário ao sistema
(Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 1º).
16.

O sistema deve ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados

na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de
consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso
aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos
definidos nas políticas de acesso dos usuários (Decreto nº 10.540/2020, art. 11).
17.

O sistema deve conter em seus documentos contábeis tais como nota de

empenho, nota de liquidação, ordem de pagamento, nota de alteração de empenho,
conhecimento de receita a indicação do nome do produto e da empresa
desenvolvedora da solução (Decreto nº 10.540/2020, art. 9º, inc. III).
18. O sistema deve permitir a integração ou a comunicação, sem intervenção
humana, com os sistemas estruturantes (LRF, art. 48, § 1º, inc. III, Decreto nº
10.540/2020, art. 1º).


PERMISSÕES DE CONTROLE E EVIDENCIAÇÃO

O sistema permitirá o controle e a evidenciação dos itens relacionados abaixo:
1. Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos
sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias
ou patrimoniais do ente - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. I.
2. Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos
adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas,
liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. II.
3. Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas,
efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou
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confiados - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. III.
4. Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial,
observada a legislação e normas aplicáveis - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º,
inc. IV.
5. Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das
unidades da administração pública - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. V.
6. Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente
federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de
instrumentos congêneres - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VI.
7. Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução
orçamentária, das quais resultem débitos e créditos (exemplo: devolução dos
valores de terceiros (cauções/depósitos) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º,
inc. VII.
8. Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em
conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido
pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do
art. 50 da LRF - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VIII.
9. Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais,
orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em
acordos nacionais ou internacionais, gerados com base nas informações
disponibilizadas em tempo real - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. IX.
10. Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na
apuração de limites e na consolidação das contas públicas (exemplo: operação
entre prefeitura e autarquia do município) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º,
inc. X.
11. Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade
específica - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. XI.

- FUNCIONALIDADES EXIGIDAS PARA O SISTEMA
Seguem abaixo as funcionalidades que cada sistema estruturante da solução
tecnologica.
ATENÇÃO!
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Na Prova de Conceito cada um dos sistemas estruturantes abaixo, deverá atender no
mínimo 80% das especificações, sendo que os 20% restantes poderão ser atendidos
num prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da finalização da Prova de
Conceito.


SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO (PPA,

LDO E LOA)


Lei Orçamentária Anual (LOA)
1. Permitir o cadastro de: poder, órgão, secretaria, unidade orçamentária, funções,
subfunções, rubricas de receitas, elementos de despesas, contas contábeis, fontes
de recursos, programas, público-alvo, estratégias, objetivos, ação e macroação,
objetivo da ação.
2. Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição
Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04.
3. Permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta orçamentária, de
forma integrada ao PPA, LDO e Contabilidade Pública.
4. Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução
orçamentária. Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado,
disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal.
5. Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional.
6. Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias de órgãos da
administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do município,
observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
7. Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de
autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.
8. Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração
direta e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei
Complementar 101/2000 (LRF).
9. Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da
administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal
dependente, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000.
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10. Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o
acompanhamento da evolução da execução do orçamento.
11. Permitir o controle de metas de arrecadação das receitas, podendo ser em
qualquer nível da categoria econômica.
12. Possibilitar integração e comparação dos valores constantes na LOA com os
valores constantes da Contabilidade.
13. Orientar as movimentações da execução orçamentária.
14. Elaborar as atividades e funções programáticas.
15. Permitir a geração dos lançamentos contábeis.
16. Gerar o QDD (Quadro de Detalhamento da Despesa) por Poder, Órgão e
Unidades.
17. Ser totalmente integrado com os sistemas dos Tribunais de Contas dos
Municípios (TCM-BA).
18. Emitir os diversos anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual.


Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

O sistema deverá operar integrado aos Módulos do PPA, LOA e Contabilidade Pública.
Entre suas funções devem estar:
1. Permitir o cadastro das diretrizes, prioridades e metas da administração pública
Municipal.
2. Contabilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual.
3. Orientar a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro.
4. Permitir ainda o cadastramento dos anexos de metas e riscos fiscais, exigidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal e padronizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
5. Ser totalmente voltado à legislação específica, servindo de elo entre o Plano
Plurianual e a Lei do Orçamento Anual.
6. Emitir diversos anexos e relatórios que integrarão a lei de Diretrizes
Orçamentárias.


Plano Plurianual (PPA)

O sistema deve operar integrado aos Módulos da Lei da Diretrizes Orçamentárias, Lei
Orçamentária Anual e Contabilidade Pública. Entre suas funções mínimas, devem
estar:
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1. Permitir o cadastramento do planejamento orçamentário, estabelecido através
das prioridades e metas quadrienais da administração pública.
2. Possibilitar a efetiva transparência dos objetivos governamentais e uma clara
visualização da destinação dos recursos públicos.
3. Ser totalmente adequado à legislação inerente ao processo de elaboração,
execução, avaliação dos objetivos planejados e cumprimento das metas
estabelecidas.
4. Servir de suporte para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do
Orçamento Anual.
5. Permitir consultas rápidas da situação de um determinado programa ou ação.
6. Permitir integração e acompanhamento dos valores planejados no Plano
Plurianual com a execução orçamentária na contabilidade.
7. Possibilitar integração e comparação dos valores constantes no Plano Plurianual
com os valores constantes da Proposta Orçamentária Anual.
8. Permitir o levantamento dos programas com seus indicadores e índices,
incluindo os valores gastos por fonte de financiamento.
9. Permitir o planejamento das ações com identificação das regiões a serem
atendidas no município durante a vigência do Plano.
10. Permitir a descrição das ações, finalidades, como também a definição do
produto, situação, base legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para
cada período.
11. Permitir a informação da fonte indicadora e do índice existente antes do plano,
assim como dos índices pretendidos ao final do plano para cada programa.
12. Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas,
ações e indicadores.
13. Emitir a memória de cálculo de receitas e despesas.
14. Emitir os demonstrativos de gastos com saúde e educação.
15. Emitir relatório de ações por unidade executora.
16. Emitir relatório de programas por macroações governamentais.
17. Emitir relatório de síntese das funções governamentais.
18. Emitir relatório de síntese de subfunções por função.
19. Emitir relatório de síntese dos programas governamentais.
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20.

Emitir relatório de síntese das macroações.

21.

Emitir relatório de eixo estruturante e área temática.

22.

Emitir relatório de metas administrativas em macroação por programa.

23.

Emitir relatório de estimativa da receita por fonte de recurso.

24.

Emitir relatório de estimativa da receita segundo sua natureza.

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO
1. Permitir o cadastro de pessoas com as seguintes informações pessoais: CPF, RG,
Carteira de trabalho, Carteira de Habilitação, endereço, grau de instrução, estado civil,
raça, nome dos pais, cônjuge, naturalidade, tipo de sangue, deficiência, línguas
estrangeiras e foto.
2. Permitir cadastro de servidor completo, reunindo informações admissionais, de
pagamento e complementares.
3. Permitir cadastro de dependentes com informações sobre o grau de parentesco que
este possui com o servidor, o tipo de dependência e sobre seu nascimento, realizando
automaticamente a baixa na época e condições devidas.
4. Possuir cadastro de cargos associado ao grupo operacional, perfil profissional,
vínculo empregatício e a tabela de Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.
5. Permitir cadastramento de eventos periódicos, de um determinado período que são
gerados automaticamente na folha, como por exemplo, as consignações.
6. Possuir cadastro de Entidade com informações referentes a: Tipo de Entidade,
CNPJ, Dados dos responsáveis, inscrição municipal e estadual, brasão, natureza
jurídica, endereço completo.
7. Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja montado os próprios
cálculos, sem necessidade de modificação do sistema.
8. Possuir cadastro de agências bancárias com as seguintes informações: Nome da
Agência, Banco, endereço, contatos, responsável.
9. Possuir cadastro de contas da entidade com as seguintes informações: Nome da
Conta, Número da conta, tipo, data de abertura, banco, número do convênio para
pagamento.
10. Possuir cadastro de lotações contemplando: Órgão, unidades orçamentárias,
centro de custo e local de trabalho.
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11. Permitir cadastramento de diversos regimes Administrativo: regime geral de
previdência social (CLT), cargo comissionado, estatutário, cedido, estagiário e
temporário.
12. Permitir o cadastramento de feriados com os seus tipos (cívico/religioso) e
abrangência (nacional/estadual/municipal).
13. Possuir cadastro de tabelas de salário mínimo com informações referentes ao
período de vigência e valor naquele período.
14. Possuir cadastramento de tabelas individuais de (INSS, IRRF, Previdência Própria,
Salário Família e Salário Família Previdência Própria).
15. Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação SEFIP Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social tais
como (Categoria do Trabalhador, Ocorrência, Recolhimento, GPS).
16.

Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação RAIS –

Relação Anual de Informações Sociais, tais como (tipo de admissão, vínculo
empregatício, motivos de desligamento, tipos de afastamentos, naturalidade, natureza
jurídica, tipo de salário).
17. Possuir cadastro específico para estagiários.
18. Possuir mecanismo para atualização das tabelas de INSS, IRRF, Salário Família e
Salário Mínimo, sem que o usuário necessite realizar tais cadastros.
19. Possuir parametrização com cálculos já definidos e automatizados, permitindo
escolher os códigos que deseja utilizar para diversos eventos como (INSS, IRRF,
Previdência Própria, 13º Salário, Adiantamento 13º, Desconto de Adiantamento 13º,
1/3 Férias, Abono Férias, Salário Família, Salário Maternidade, Licença Prêmio,
Tempo de Serviço, Férias Vencidas, Férias Proporcionais, Horas Extras, Adicionais,
Faltas, além de diversos outros.
20. Possuir rotina que permite o bloqueio de verbas de acordo ao regime do
funcionário.
21. Permitir efetuar o controle dos afastamentos, por tipo, seus períodos e a previsão
de retorno às atividades.
22. Permitir o controle de beneficios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio,
quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de
prorrogação ou perda por faltas e afastamentos.
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23. Permitir administração de múltiplos planos de cargos e salários compostos por
grupo operacionais, níveis, classes e referência salarial.
24. Permitir controlar a experiência profissional do servidor, registrando as empresas
que já trabalhou, período, tempo de serviço e cargos ocupados.
25. Permitir efetuar o controle dos pensionistas, com informações sobre a pensão e
seus dados para se efetuar o pagamento.
26. Permitir a inclusão de variáveis, via valor digitado (horas extras, faltas e prêmios)
ou percentuais.
27. Deve armazenar toda vida funcional dos empregados, de forma histórica,
preservando informações por competência, permitindo a qualquer tempo a geração de
relatórios da vida, com informações pessoais e funcionais, pregressa do servidor,
como: cargo, data de admissão, data de exoneração, dados bancários, centro de
custo, regime, dentre outros.
28. Administrar os períodos de férias e controlar seus vencimentos, com cálculos
individuais.
29.

Possuir banco de dados que armazena e permite a alimentação de todos os

períodos em que o servidor trabalhou e/ou trabalha no Município para fins de emissão
de certidões de tempo de serviço e declarações.
30.

Permitir em caso de recontratação, o reaproveitamento de dados.

31.

Permitir que seja parametrizado um limite de quantidade de tempo de serviço

(anos) por funcionário.
32.

Possibilitar efetuar exoneração em lote, por cargo, centro de custo, unidade,

regime e local de trabalho.
33.

Possuir rotina para programação de férias coletivas.

34.

Possuir rotina de progressão automática de nível e referência de acordo com o

tempo configurado pelo usuário.
35.

Possuir rotina para pagamento de benefícios (alimentação).

36.

Permitir o processamento de folha de pensão alimentícia automaticamente com

o valor descontado do funcionário.
37.

Permitir o fechamento e exclusão de folhas em lote (diversas folhas de uma

única vez).
38.

Possuir Interface única para lançamento de eventos fixos e periódicos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
140 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202

39.

Permitir a visualização de forma rápida e fácil os lançamentos diretamente da

tela de cadastramento de funcionário.
40.

Possuir rotina para geração de períodos de férias.

41.

Possuir rotina de cadastramento de contrato por funcionário, podendo cadastrar

vários modelos diferentes de contrato.
42.

Possuir rotina para efetuar o lançamento de forma coletiva de eventos

periódicos, onde estes lançamentos podem ser por: cargo, regime, centro de custo,
unidade ou geral.
43.

Possuir rotina para efetuar reajuste salarial que pode ser por faixas de valores,

cargo, nível e referência, reajustando por percentual, valor a ser acrescido e valor fixo
a ser definido, permitindo vincular a uma lei de alteração salarial.
44.

Possuir rotina de processamento da folha que pode ser: geral, por lote, centro

de custo, unidade, cargo, regime ou individual.
45.

Possuir rotina para identificar servidores com valores negativos.

46.

Permitir a visualização da composição das bases de cada evento calculado por

funcionário na folha processada.
47.

Possuir rotina que exibe inconsistências no momento de efetuar exportação

para SEFIP.
48.

Possuir rotina no momento de processamento da folha que verifica os casos de

múltiplos vínculos e avisa ao usuário quando identificar situação de 2 servidores com
vínculos incorretos de acordo ao que é exibido pelo programa SEFIP.
49.

Parametrização das contas de débito em caso de pensionistas alimentícios

diretamente no cadastro dos mesmos.
50.

Possuir formulário onde é possível consultar todos os dados das folhas

fechadas por funcionário.
51.

Possuir rotina de permissão de acesso por usuário, na qual é possível definir o

nível de acesso das informações por órgão, unidade orçamentária, centro de custo e
local de trabalho.
52.

Permitir a geração de arquivos de exportação para integração bancária com

base em qualquer layout.
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53.

Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de contas

bancárias (Ex: Bradesco e Caixa Econômica Federal).
54.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais

para RAIS.
55.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais

para DIRF.
56.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais

para SEFIP.
57.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais

para CAGED.
58.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais

para SIGA/TCM-BA.
59.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o

MANAD.
60.

Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o

PIS/PASEP.
61.

Permitir a importação de arquivo magnético de empresas consignatárias (Ex:

GRCONSIG, CONSIGPLUS, FASITEC, ECONSIG e CONSIGFÁCIL).
62.

Permitir a importação de consignação (Banco do Brasil, Caixa Econômica e

Bradesco).
63.

Possuir relatórios de conferência de eventos periódicos por servidor, com

valores e quantidade de parcelas.
64.

Possuir relatórios de conferência de eventos fixos por servidor, com valores e

quantidade de parcelas.
65.

Possuir relatórios de conferência de cargos com informações (vagas

disponíveis, vagas ocupadas e diferença).
66.

Possuir relatórios de folha de pagamento demonstrando os valores pagos para

o funcionário assim como os respectivos descontos, base de INSS, IRRF, previdência
própria, jornada de trabalho, regime, cargo, banco agência, conta e etc.
67.

Possuir relatório de relação bancária da folha dos funcionários que acompanha

a remessa do arquivo bancário.
68.

Possuir relatório de relação bancária dos pensionistas que acompanha a
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remessa do arquivo bancário.
69.

Possibilitar a impressão de contracheque impresso em layout específico.

70.

Possuir relatório de relação de verbas mensal e relação de verbas anual.

71.

Possuir relatório de relação de descontos por centro de custo.

72.

Possuir relatório de GPS – Guia da Previdência Social.

73.

Possuir relatório de resumo INSS por centro de custo.

74.

Possuir relatório de Resumo Geral da Folha, demonstrando todos os valores

pagos de provento e desconto incluindo os cálculos patronais.
75.

Possuir

relatório

de

mapa

da

folha

de

pagamento,

demonstrando

detalhadamente os valores dos encargos sociais.
76.

Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento, possibilitando efetuar o

comparativo dos valores pagos na folha em dois meses diferentes.
77.

Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento por funcionário,

possibilitando efetuar o comparativo dos valores pagos por funcionário entre dois
meses diferentes.
78.

Possuir relatório de comparativo de verbas por funcionário, possibilitando

efetuar o comparativo dos valores pagos por funcionário e por verba de dois meses
diferentes.
79.

Possuir relatório de aviso e recibo de férias, podendo ser emitido de forma

individual ou unificado.
80.

Possuir relatório de ficha cadastral contendo as informações funcionais do

funcionário.
81.

Permitir a emissão de relatório de rescisão contratual.

82.

Possuir relatório de certidão de tempo de serviço.

83.

Possuir relatório de informe de rendimentos.

84.

Possuir relatórios para o gerenciamento de períodos aquisitivos de férias,

controlando os períodos em aberto.
85.

Possuir relatório de aviso prévio.

86.

Possuir rotina para geração e emissão de DARF – Documento de Arrecadação

de Receitas Federais.
87.

Possuir relatório de relação de servidores admitidos por período.

88.

Possuir relatórios para o gerenciamento de afastamentos e frequências.
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89.

Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem consignável.

90.

Possuir relatórios de requerimento de férias.

91.

Possuir relatórios de quantitativo de servidores por faixa salarial, contemplando

os valores de salário base e bruto.
92.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, permitindo que a liquidação

dos empenhos de pessoal ocorra diretamente e automaticamente pelo fechamento da
folha de pagamento, de forma que os descontos da folha já gerem as consignações
que serão retidas no pagamento da despesa orçamentária e o financeiro já realize os
lançamentos da despesa extraorçamentária conforme o resumo das folhas de
pagamentos fechadas.
93.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, permitindo que a liquidação

dos empenhos de encargos ocorra diretamente e automaticamente pelo fechamento
da folha de pagamento.
94.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, gerando automaticamente

os documentos comprobatórios na liquidação da despesa de pessoal no momento do
fechamento da folha de pagamento;
95.

Possuir integração com o sistema da contabilidade, gerando automaticamente

os lançamentos de provisionamento de férias e décimo terceiro salários ao final do
mês de acordo com as folhas de pagamentos fechadas.
96.

Emitir relatórios analítico e sintético, que demonstre a evidenciação das

obrigações e provisões, por competência, para escrituração contábil mensal no
PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme as NBCASP – Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Públicos, atendendo a portaria
184/2008 e 467/2009 do STN.
97.

Possuir relatório de resumo por regime com patronal.

98.

Possuir relatório resumo de líquido bancário sintético por unidade, detalhando

os valores pagos por conta de débito e unidade.
99.

Possuir relatório resumo centro de custo por evento, separando os valores

calculados dos eventos por centro de custo com os respectivos totais.
100. Possuir relatório de controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto,
realizado e saldo).
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101. Possuir relatório de demonstrativo de pagamento de pensão alimentícia.
102. Possuir relatório de demonstrativo de servidor com remuneração por local de
trabalho.


Atendimento ao e-Social

a.

Permitir realizar o diagnóstico da Qualificação Cadastral antes da geração do

arquivo, realizar a geração arquivo de informações para envio ao Portal Nacional do eSocial referente à Qualificação Cadastral e receber arquivo de retorno do e-Social e
emitir relatório com as críticas apuradas.
b.

Permitir o agrupamento de empresas com o mesmo CNPJ para envio ao e-

Social.
c.

Utilizar o mecanismo certificado digital, do tipo A1 ou A3, para habilitar os novos

campos referentes ao e-Social.
d.

Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo e-Social com todas as

informações exigidas pelo e-Social Nacional.
e.

Permitir realizar o relacionamento dos códigos de verbas do sistema com as

rubricas do e-Social.
f.

Permitir gerar o relatório de Diagnóstico das informações do Empregador,

Cargos, Escalas, Horários, e listar as inconsistências encontradas.
g.

Permitir gerar o relatório de Diagnóstico do Empregado com dados pessoais,

documentação,

endereço,

formação,

informações

contratuais,

e

listar

as

inconsistências encontradas.
h.

Permitir a parametrização das rubricas do e-Social com as bases legais (IRRF,

INSS, FGTS) e gerar relatórios de divergências.
i.

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração

Biológica por período, mantendo histórico atualizado.
j.

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração

dos registros Ambientais por período, mantendo histórico atualizado.
k.

Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais,

pertinentes ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), como alteração de cargos,
mudança de agente nocivo, transferências, descrição dos cargos e atividades
exercidas pelo funcionário.
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l.

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

dados históricos.
m.

Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador

aos fatores de riscos.
n.

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

o.

Permitir registrar as informações referentes ao Acidente de Trabalho (CAT):



Identificação do Registrador, Empregador e Trabalhador;



Comunicação do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora do acidente,

Horas trabalhadas antes do acidente, Tipo da CAT, indicativo de CAT);


Local do acidente;



Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho;



Detalhamento do(s) agente(s) causador (es) do acidente de trabalho;



Atestado médico;



Nome do médico que emitiu o atestado.

p.

Permitir informar o cadastro de EPI – Equipamento de Proteção Individual, o

certificado de aprovação (CA), informações relativas às medidas de proteção coletivas,
informações pertinentes à manutenção de uso como Higienização, Validade e Troca
do EPI;
q.

Permitir o servidor consultar e atualizar seus dados pessoais no Portal do

Servidor, por meio de CPF e Senha.
r.

Efetuar a consistência e validação dos vários tipos de entregas periódicas de

informações aos Órgãos da União Federal, dentro do que está sendo estabelecido
pelas normativas do e-Social.
s.

Permitir a geração, assinatura, envio e recepção de retorno de eventos para a

Produção do e-Social.
t.

Permitir a geração, assinatura, envio e recepção de retorno de eventos para a

Produção Restrita do e-Social.
u.

Dispor de toda estrutura de geração, assinatura, envio e recepção de retorno de

eventos do e-Social em base de dados única e sistema único, dispensando qualquer
tipo de integrador ou sistema terceiro/externo para realizar qualquer etapa do
processo.
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v.

Permitir relacionar certificados digitais em arquivo no repositório do sistema,

permitindo assinatura e envio de eventos do e-Social através de qualquer computador
por usuário autorizado.
w.

Deve dispor de rotina que permita a consulta dos Eventos registrados pelo

Sistema, permitindo o acompanhamento do processamento dos Eventos através dos
status, listando minimamente os Eventos com status Pendente, Agendado,
Processado e Processando, bem com a quantidade de registros (Eventos).
x.

A consulta dos Eventos deve dispor também de opções de filtro por Período,

Empregador, CPF do Empregado, Tipo de Evento e o Tipo de Status do
Processamento do Evento.
y.

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

Eventos gerados.
z.

Permitir

ao

usuário

administrador,

definir

de

forma

parametrizável

a

periodicidade de envio dos eventos para o ambiente do e-Social.
aa.

Deverá validar as informações recebidas nos arquivos XMLs oriundos do

sistema de gestão de pessoal, com referência nas regras definidas dos layouts do eSocial.
bb.

Deverá assinar digitalmente os arquivos de eventos em formato XML através de

Certificado Digital A1 ou A3.
cc.

Dispor de rotina para enviar os arquivos de eventos assinados digitalmente para

o ambiente do e-Social.
dd.

Deverá receber e armazenar os protocolos referentes ao envio dos eventos

para o ambiente do e-Social.
ee.

Permitir consultar através dos protocolos armazenados, o resultado do

processamento dos eventos, identificando o status do evento, se foi armazenado ou
rejeitado. Deverá ainda, para os eventos rejeitados exibir a mensagem com o motivo
pelo qual o evento foi rejeitado.
ff.

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

inconsistências.
gg.

Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o fechamento da

Competência da Folha de Pagamento.


Portal do Servidor Público Municipal
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1. Permitir o cadastramento de e-mail dos servidores através do qual será
enviado a senha e link de acesso ao Portal do Servidor.
2. Possuir rotina para cadastramento de (Informativos/Notícias) que serão
exibidas diretamente no Portal.
3. Permitir que seja efetuada solicitação on-line de login de acesso
mediante preenchimento de formulário padrão.
4. Permitir que o funcionário efetue atualização on-line de seu endereço.
5. Permitir alteração de senha diretamente no Portal.
6. Permitir recuperação de senha de acesso automaticamente no e-mail
cadastrado no Sistema.
7. Possuir rotina que permite configurar a partir de que data os dados
devem ser exibidos externamente no portal do servidor.
8. Permitir que o servidor possa emitir seu Contracheque.
9. Permitir que o servidor possa emitir sua Ficha Financeira.
10. Permitir que o servidor possa emitir seu Informe de Rendimentos.


SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO

1. Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço
(logradouro, numero, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail), CPF, RG,
telefone redisencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo, estado
civil, filiação, naturalidade (cidade, estado), nacionalidade.
2. Permitir o cadastro de pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome
fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, email, pessoa para contato, página na internet), CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax,
data de fundação, atividade econômica, sócios, situação.
3. Permitir cadastro de centro de custos, atribuindo o centro de custo a uma unidade e
a um responsável.
4. Possibilitar a abertura de protocolo por acesso externo via web site do Município ou
cadastro de atendimento por operador interno do sistema.
5. Possibilitar o registro de qualquer documento, definindo o tipo, com histórico do seu
recebimento e tramitações, até seu encerramento.
6. Permitir acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do emissor.
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7. Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por assunto e
Finalidade.
8. Possibilitar a elaboração de lista de assuntos pré-cadastrada, de modo a facilitar a
escolha do tipo de demanda por meio de menu de escolha.
9. Gerar comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no
momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web ou por usuário
interno.
10. Registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção
(cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado Protocolo, inclusive nas
suas tramitações.
11. Permitir a inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens,
documentos, planilhas, etc.
12. Permitir que o setor de destino do atendimento acesse diretamente o histórico ou
documento específico, com total liberdade de encaminhar ou responder, a alguém
internamente ou diretamente ao requerente.
13. Permitir que os setores possam resolver sua participação na demanda
unilateralmente e ela continue em aberto por quem está com alguma tarefa pendente
ou atendendo integralmente o requerente.
14. Permitir a configuração dos assuntos.
15. Efetuar o registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento
dos atendimentos.
16. Oportunizar a avaliação do atendimento por parte do requerente, podendo reabrir o
pedido, caso tenha interesse.
17. Todos os acessos à demanda e despachos devem ser registrados pelo sistema,
aparecendo ao requerente à listagem de quem acessou, de qual setor e data.
18. Possibilitar o direcionamento automático da demanda baseado no tipo de
atendimento e no assunto do mesmo.
19. Possibilitar a ativação ou não dos modos de identificação do atendimento: Normal,
Sigiloso (onde somente o setor inicial pode ver os dados do requerente) e Anônimo,
onde não é necessário realizar cadastro para abertura de solicitação.
20. O sistema Protocolo deve possuir ferramenta eletrônica de comunicação interna do
Órgão.
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21. A ferramenta deve permitir a troca de informações entre todos os setores e
subsetores do organograma do Município: respostas, encaminhamentos, notas
internas etc.
22.

Possibilitar o envio de comunicação no modo privado, onde apenas o remetente
e o destinatário têm acesso ao documento, seus despachos e anexos.

23.

Permitir a movimentação de documentos por meio de despachos/atualizações,

permitindo, ainda, anexar arquivos diversos e solicitar assinatura de usurários.
24.

Possibilitar a predefinição de assuntos e a fixação de assuntos em texto livre,

permitindo, ainda, a reclassificação/renomeação de assuntos pelo usuário, constando
esta informação no histórico de tramitação do documento.
25.

Possibilitar o envio de documentos oficiais externos, com a denominação ofício,

contendo o rastreamento de e-mails, confirmação de entrega ao destinatário, acessos
e leitura.
26.

O documento deve ser gerado e remetido de forma oficial e segura ao seu

destinatário, via email, com possibilidade de notificação por SMS (caso disponível).
27.

Disponibilizar opção de enviar diretamente o Ofício ao salvar para envio em

momento posterior, por meio de ação "Enviar por e-mail", com a outra parte recebendo
o conteúdo do Ofício e podendo interagir, não necessitando imprimir ou responder por
meio físico.
28.

Possibilidade de receber respostas dos Ofícios via sistema (Central de

Atendimento) ou quando o destinatário responder o e-mail de notificação.
29.

Assegurar a transparência de movimentações e todo o histórico mantido no

sistema.
30.

Utilizar base única de contatos para todos os módulos da plataforma.

31.

Permitir que o destinatário não precise ser usuário da plataforma para acessar o

documento ou tramitá-lo, bastando ser cadastrado nos Contatos.
32.

Propiciar ao usuário, servidor público, cadastrar uma Solicitação de Diária ou

Indenização de diária, contendo os seguintes campos para cadastro das informações:
número (automaticamente), ano (automaticamente), Nome, matrícula, cargo/função,
CPF, RG, destino, meio de transporte, finalidade da viagem, quantidade de diárias
solicitadas, data da solicitação, com isso, no momento de realizar a Solicitação da
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Despesa utilizando o identificador "Diária", essa despesa ficará associado à solicitação
da diária.
33.

Permitir ao usuário, servidor público, cadastrar a solicitação de férias ou licença,

sendo esta solicitação direcionada ao ordenador de despesa da unidade orçamentária,
para análise.


SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

O Sitema de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir a integração de dados
de forma automática das informações com os sistemas de Contabilidade Pública,
Arrecadação Tributária Municipal, Patrimônio, Almoxarifado e Frotas.


Sistema Integrado de Compras

1. Permitir o cadastro dos itens e serviços, assim como a importação através de
arquivos em formatos TXT, XML, CSV e entre outros formatos, contendo as seguintes
informações para cadastro: descrição, especificação, unidade de medida e natureza
da despesa.
2. Permitir o cadastro da solicitação de despesa (SD), contendo as seguintes
informações: data, órgão, unidade orçamentária, solicitante, objeto, tipo de despesa
(material ou serviço), justificativa, item (s) ou serviço (s) a ser adquirido, contendo
descrição, especificação, unidade de medida, quantidade, valor estimado unitário e
valor estimado total, dotação orçamentária e anexos (permitindo incluir documentos
como ofícios, termo de referência, relatório de cotação, etc para abertura do processo
administrativo, dentre outros necessários).
3. Permitir emissão de relatório de solicitação de despesa (SD).
4. Permitir realizar pesquisa de preço a partir de Plataformas afins, a qual atualmente é
o Banco de Preços, através do site www.bancodeprecos.com.br, possibilitando a
leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens.
5. Possuir níveis de autorização da SD: Autorização do Secretário, Autorização do
Setor Orçamentário (Contador).
6. Permitir validação do saldo da dotação orçamentária.
7. Permitir alterar a fase em que se encontra a SD, caso esteja na fase de avaliação
orçamentária, poder retornar a fase inicial do processo.
8. Permitir gerar reservas orçamentárias na Contabilidade a partir das solicitações de
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despesa (SD).
9. Permitir realizar ordem de fornecimento (OF) ao fornecedor, contendo as seguintes
informações: data, órgão, unidade orçamentária, solicitante, número do empenho, data
do empenho (informação automática do empenho), dotação orçamentária (informação
automática do empenho), fornecedor (informação automática do empenho, local de
entrega, endereço de entrega, objeto (informação automática do empenho, itens
(informação automática do empenho).
10. Emitir listagem de ordem de fornecimento, filtrando por um determinado período.
11. Emitir relatório de ordem de fornecimento por produto ou serviço, e/ou por
solicitante, filtrando por um determinado período.
12. Emitir relatórios de acompanhamento do processo de compra: Quantidade licitada,
requisitada, entregue e saldo.
13. Integrar materiais do sistema de Compras com materiais utilizados pelo sistema de
Frotas de Veículos e quando integrado manter os mesmos materiais, fornecedores e
centro de custos.
14. Propiciar anulação da autorização da SD, permitindo o estorno da reserva
orçamentária e a descrição completa do motivo da anulação.
15. Propiciar controle, através de listagem dinâmica, de todas as autorizações.
16. Permitir realizar o acompanhamento do saldo dos itens licitados, detalhando por nº
de processo administrativo, e/ou por nº de empenho e/ou por nº de contrato, podendo
optar por um determinado período.
17. Propiciar a emissão do parecer do departamento contábil (contador) sobre
determinada solicitação de despesa.
18. Propiciar gerar os bloqueios e empenhos para cada entidade contábil através do
processo de compra.
19. Permitir realizar a solicitação de despesa (SD) para a concessão de
diária/Indenização de Diárias, a partir da solicitação realizada no sistema integrado de
Protocolo.

Este

(automaticamente),

documento
ano

deve

conter

(automaticamente),

os

seguintes

Nome

do

campos:

solicitante,

número
matrícula,

cargo/função, CPF, RG, destino, meio de transporte, finalidade da viagem, quantidade
de diárias solicitada, valor unitário, valor total, data da solicitação, nome do
concedente, data da concessão, e assinatura.
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Sistema Integrado de Licitações

1.

Deverá propiciar acompanhamento dos processos licitatórios desde a

preparação até seu julgamento, registrando as etapas de:
o

Publicação do processo;

o

Emissão do mapa comparativo de preços;

o

Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas;

o

Interposição de recurso;

o

Anulação e revogação;

o

Impugnação;

o

Parecer da comissão julgadora;

o

Parecer jurídico;

o

Homologação e adjudicação.

2.

Possuir listagens dinâmicas para controle de processos.

3.

Permitir a integração com a receita federal para consulta de regularidade dos

fornecedores.
4.

Permitir a integração com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para

consulta de regularidade dos fornecedores.
5.

Permitir a consulta automática à situação fiscal dos fornecedores (pessoa física

ou jurídica) junto ao Municipio de Ibipitanga, com possibilidade de inserção de
documentos e justificativa obrigatória.
6.

Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por

modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.
7.

Permitir o cadastro dos limites legais estabelecidos para cada modalidade de

licitação.
8.

Conter rotina de duplicação de dados de um processo de licitação já

cadastrado, para um novo processo de forma automática.
9.

Permitir cadastrar processos de licitações individuais para cada entidade, desde

as solicitações de despesa, coletas de preços, processo de licitação e contratos.
10.

Permitir reunir as solicitações de despesas de todas as entidades para

formação de um único processo licitatório, dessa forma, os itens deverão ser
separados em quantidades para cada entidade levando em consideração as
respectivas dotações e centros de custos. Para esses casos, o sistema deve possuir
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uma entidade gestora, responsável pelo processo de licitação.
11.

Permitir cadastrar a forma de julgamento das propostas dos licitantes que

participam da licitação.
12.

Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre

uma Tabela/Catálogo de Preço ou sobre os próprios itens da licitação.
13.

Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional de

Acréscimo sobre uma Tabela de Preço.
14.

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

que apresentar o Maior Lance.
15.

Propiciar o cadastramento de critérios de avaliação para julgamento pela Melhor

Técnica e Preço.
16.

Permitir realizar licitações por lotes com rateio automático do preço unitário, ou

ficando a cargo do fornecedor vencedor a atribuição do preço unitário para cada item
do lote.
17.

Permitir aplicar, em licitações do tipo “Menor Preço por Lote”, descontos

proporcionais aos itens que contemplam cada lote.
18.

Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações de data de

abertura da licitação, horário da abertura, número da licitação, modalidade, membros
da comissão responsável pela abertura e objeto a ser licitado.
19.

Propiciar cadastrar e acompanhar os processos licitatórios desde a preparação

até seu julgamento, em listagem interativa.
20.

Propiciar o cadastramento de licitações envolvendo a demanda de uma ou mais

entidades, onde a entidade gestora da licitação poderá gerenciar as aquisições
realizadas pelas entidades participantes.
21.

Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor

deixar de fornecer o material ou de executar os serviços, mostrando na tela o próximo
fornecedor classificado e opção para assumir ou não o mesmo preço unitário do
vencedor anterior.
22.

Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para

sua identificação, tais como número do processo, objeto da compra, modalidade de
licitação e datas de abertura e recebimento dos envelopes.
23.

Possuir rotina para apurar os vencedores da licitação, bem como desclassificar
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aqueles que não cumpriram algum item do edital ou cotaram preço acima do preço
máximo estabelecido para um item, inclusive se for licitação por lotes.
24.

Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme

critérios de classificação determinados pela legislação vigente.
25.

Permitir efetuar lances para a modalidade “pregão presencial” em tela com

cronômetro para cada lance, controlar a diferença mínima entre os lances com
visualização do valor mínimo aceitável do próximo lance, bem como ter opção para
declinar os participantes que desistem da competição.
26.

Permitir o registro da inabilitação de um licitante logo após o encerramento de

cada item/lote do Pregão Presencial ou somente após o encerramento de todos os
itens/lotes registrar a inabilitação de um licitante o sistema mostra o próximo
classificado e assim sucessivamente até encontrar um participante habilitado.
27.

Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro,

possibilitando ao pregoeiro pausar ou disparar quando desejar.
28.

Propiciar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a

microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar nº
123/2006.
29.

Conter rotina de classificação das propostas dos participantes do pregão

presencial ao abrir o item ou lote para lances.
30.

Conter rotina de cadastramento de sanções administrativas aplicadas aos

fornecedores.
31.

Conter rotina de cadastramento de avisos de licitações para posterior

publicação, mediante ao cadastro do processo de compra.
32.

Conter rotina de registro das interposições de recursos nos processos de

licitações.
33.

Conter rotina de anulação ou revogação dos processos de licitações.

34.

Conter rotina de registro das possíveis impugnações no processo de licitação.

35.

Propiciar efetuar os registros dos pareceres das comissões de licitação.

36.

Propiciar o registro das homologações e adjudicações nos processos de

licitações.
37.

Possuir banco de dados unificado, permitindo o cadastro de diferentes

entidades, onde, os cadastros de materiais e credores poderão ser integrados entre as
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entidades.
38.

Propiciar a emissão de demonstrativo com a relação da economicidade do

pregão (valor previsto x lance).
39.

O sistema deve estar adequado às leis e demais atos normativos que regem os

processos licitatórios, especialmente à Lei nº 8.666/93 que no momento está em uso
pelo municipio e posteriormente à Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que a partir
de 1º de abril de 2023 passará a valer exclusivamente.
40.Permitir remessa/importação de informações automatizadas ao portal do
Pregão

Eletrônico

(atualmente

o

Portal

do

Banco

do

Brasil,

https://www.licitacoes-e.com.br/).
41.Permitir

o

cadastramento

de

comissões

julgadoras:

especial,

permanente, servidores e pregoeiro, informando as portarias e datas de
designação ou exoneração e expiração.


Sistema Integrado de Contratos

1. Permitir o cadastro Fornecedor, pessoa física com os seguintes dados: Nome,
endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail)
CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo,
naturalidade (Cidade e Estado), nacionalidade, ano de chegada, carteira de trabalho,
Foto e Categoria do Credor, dados bancários (Banco, Agencia, Conta, Pix).
2. Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão Social, nome
fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, Cidade, Estado),
e-mail, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, telefone, fax, Foto, nº
Certificado do Registro Cadastral- CRC e Categoria do Credor, dados bancários
(Banco, Agencia, Conta, Pix).
3. Permitir cadastrar fiscal de contrato, de acordo com o Decreto Municipal vigente,
sendo possível vincular mais de um fiscal para determinado contrato, no qual abrange
várias unidades orçamentárias.
4. Permitir parametrizar o sistema para que quando iniciar, seja mostrado na tela inicial
o acompanhamento da data de vencimento dos contratos e aditivos, selecionando a
antecedência em dias que o contrato irá vencer. Podendo também imprimir a relação
dos mesmos.
5. Permitir vincular ao fornecedor ramos de atividade, documentos e certidões
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negativas, nome dos sócios, etc.
6. Propiciar o cadastro de tipos de documentos dos fornecedores.
7. Permitir efetuar o vínculo do fornecedor por ramo de atividade.
8. Permitir efetuar o vínculo dos fornecedores por cada material fornecido.
9. Propiciar registrar as dotações orçamentárias relativas do apostilamento ao
contrato.
10. Permitir manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi
unilateral ou bilateral e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, supressão,
equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão ou apostilamento.
11. Geração e remessa automatizada para atendimento portal do Tribunal de Contas
dos Municipios do Estado da Bahia, hoje o SIGA – Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria, através do sistema de Licitações e Contratos, dos dados, documentos e
informações relativos às licitações e contratos, tais como cópias dos editais, contratos,
aditivos, apostilamentos, planilhas orçamentárias, projetos básicos, propostas,
identificação dos licitantes, dentre outras, sem a necessidade de redigitação ou
retrabalho para o usuário do sistema, conforme padrões exigidos pelo TCM-BA.
12. Permitir que, a partir do sistema de contratos, seja possível efetuar a anulação
parcial ou total do empenho no sistema contábil, por item ou por valor, retornando os
quantitativos não utilizados aos respectivos processos, para atender os aditivos de
supressão.
13. Permitir que, a partir do sistema de contratos, seja possível efetuar o reforço do
empenho no sistema contábil, por item ou por valor, para atender os aditivos de
reequilíbrio financeiro e econômico, de acréscimo (25%).


SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

1. Disponibilização de sistema de Contabilidade Pública totalmente integrada aos
demais sistemas estruturantes (compras, licitações e contratos, recursos humanos,
tesouraria, orçamento público, arrecadação municipal, portal da transparência,
almoxarifado, patrimônio, etc), com transmissão automática de informações, sem
necessidade de intervenção humana.
2. O sistema deve estar adequado e atender às exigências da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
157 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202

3. Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução
orçamentária e financeira.
4. Controlar a programação financeira.
5. Gerar o cronograma mensal de desembolso.
6. Emitir todos os relatórios e anexos solicitados pelas Leis: 4.320/64, LC 101/00,
Portarias Interministeriais e instruções normativas.
7. Emitir todos os relatórios e anexos da prestação de contas anual (balanço);
8. Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de
Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de
Contas, bem como Boletim Financeiro Diário;
9. Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas
Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de Apuração, conforme o caso;
10. Gerar relatórios - razões sintéticos de todas as contas integrantes dos Sistemas
Financeiros, Sistema Orçamentário, Patrimonial e de Apuração;
11. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos
e com a apuração do resultado.
12. Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações
com saldo insuficiente para comportar a despesa.
13. Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o seu
complemento, bloqueio, anulação e baixa através da emissão do empenho, que
utiliza o comprometimento dos créditos orçamentários.
14. Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de
complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam
passíveis de anulação parcial ou total.
15. Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das
informações relativas ao processo licitatório, número da obra, convênio e o
respectivo contrato.
16. Permitir a utilização e vinculação dos itens da Solicitação de Despesas (SD) na
emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade.
17. Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem
de pagamento, etc) sejam geradas e impressas, se for o caso, de uma só vez
através de uma fila de impressão.
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18. Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre.
19. Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem.
20. Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho.
21. Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a
apuração e apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já
encerrados.
22. Permitir que a estrutura (máscara dos níveis contábeis) do Plano de Contas
utilizado pela entidade seja definida pelo usuário.
23. Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas,
obedecendo às movimentações já existentes para as mesmas.
24. Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo
PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público).
25. Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de
desdobramento do Plano de Contas utilizado.
26. Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das
Naturezas de Receita e Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis de
acordo com as atualizações do respectivo Tribunal de Contas.
27. Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem
como a qualidade, consistência e transparência das informações geradas pelo
PCASP conforme definições realizadas na 8ª edição e atualizações posteriores do
MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretaria
do Tesouro Nacional).
28. Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas de
uma mesma natureza da informação.
29. Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as
necessidades de cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas pela
contabilidade da instituição pública.
30. Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua execução.
31. Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” às
notas de empenhos para posterior consulta.
32. Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para
determinados usuários (Administrador do SIAFIC).
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33. Possuir rotina de escrituração automática, e possibilitar e efetuar os registros
automaticamente para os procedimentos orçamentários, patrimoniais e específicos
provenientes dos sistemas estruturantes a contabilidade (arrecadação municipal,
recursos humanos, patrimônio público, compras, licitações e contratos, tesouraria e
almoxarifado), através de consumo de web services garantindo a rapidez, e
integridade na escrituração das informações necessárias.
34. Registrar a geração de nota explicativa avulsa ou a partir do lançamento
contábil.
35. Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com
os métodos de depreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil e valor
residual para cada um dos bens.
36. Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens
patrimoniais de acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema de
patrimônio.
37. Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo
que não tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, atualizando e
mantendo a consistência dos dados entre os exercícios.
38. Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício
para o exercício seguinte.
39. Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para
o exercício seguinte.
40. Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver
sido realizada, de modo que os saldos já implantados sejam substituídos.
41.

Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente

os respectivos valores e emitindo relatórios correspondentes, inclusive aos créditos
adicionais especiais e extraordinários.
42.

Emitir e publicar os relatórios mensais, bimestrais e quadrimestrais, atendendo

a LRF, conforme modelos publicados no site oficial da entidade.
43.

Emitir a memória de cálculo de receitas e despesas.

44.

Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996.

45.

Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996.

46.

Emitir relatório contendo os dados da Educação para preenchimento do SIOPE.
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47.

Emitir relatório contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS.

48.

Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas

que compõe a base de cálculo, o percentual de contribuição e o valor apurado.
49.

Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras definidas

pela Secretaria do Tesouro Nacional.
50.

Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da

administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4320/64 e suas
atualizações, Resolução TCM Nº 1.060/2005 e atualizações.
51.

Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos

contábeis e restos a pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de
exercícios anteriores.
52.

Permitir a criação de relatórios gerenciais pelo próprio usuário.

53.

Dispor de funcionalidade que possibilite a criação de fórmulas para a

composição de valores utilizados na emissão de demonstrativos, a partir de qualquer
tipo de movimentação (do ano corrente ou do ano anterior, e valores brutos ou
líquidos) que envolvam Despesas, Receitas, Restos a Pagar ou Movimentação
Contábil em geral.
54.

Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de Recursos

ou Detalhamento da Fonte, e ainda, valores específicos relacionados à Saúde,
Educação e Precatórios para utilização na emissão de demonstrativos.
55.

Permitir a inserção de notas explicativas e de campos informativos na

impressão dos demonstrativos.
56.

Permitir a emissão de relatórios demonstrativos e balancetes de receitas e

despesas.
57.

Exportar os dados para publicação na internet em atendimento a Lei de

Transparencia das Contas Publicas;
58.

Exportar os dados de alimentação e informação dos sistemas de prestação de

contas do TCM-BA, aatualmente o SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Auditoria e
posteriores atualizações e/ou substitutos.
59.

Não permitir que empenhos estimativos tornem-se restos a pagar.

60.

Visualizar os valores liquidados, anulados e o saldo dos restos a pagar.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
161 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202

61.

Possuir anulação de restos a pagar, total ou parcial, verificando se o mesmo

não se encontra liquidado.
62.

Emitir relatório demonstrativo da receita orçamentária por fonte que mostre:

receita orçamentária, valor previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no
ano e valor por arrecadar, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou
especificar um intervalo de datas.
63.

Emitir relatório demonstrativo da receita extra orçamentária que mostre: receita

extra orçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo
o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas.
64.

Emitir relatório das alterações orçamentárias, mostrando a dotação, dispositivo

legal, data e valor.
65.

Permitir anulação de ordem de pagamento referente a: empenho, restos a

pagar, devolução de receita despesa e exclusão do item referente a extra
orçamentária.
66.

Emitir relatório mostrando as contas bancárias e o saldo anterior, valor de

débitos, valor de créditos e saldo atual para um determinado órgão ou consolidado
(todos os órgãos), permitindo especificar o período desejado.
67.

Possuir consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor

reduzido no mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado,
valor empenhado no mês e no ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no
mês e no ano, valor pago no mês e no ano, valor devolvido no mês e no ano e o saldo
atual da dotação.
68.

Emitir relatório por natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo

usuário, os valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês.
69.

Emitir relatório de empenhos em aberto, mostrando: número do empenho, data

do empenho, nome do fornecedor, dotação, valor empenhado, valor liquidado, valor
pago, valor a liquidar e valor a pagar.
70.

Emitir demonstrativo da despesa empenhada, para mês escolhido pelo usuário,

mostrando a dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do
elemento de despesa, valor orçado, valor empenhado no mês e no ano e valor a
empenhar.
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71.

Emitir relatório de empenhos mostrando: número do empenho, data do

empenho, nome do fornecedor, dotação e valor do empenho.
72.

Emitir relatório com os empenhos cadastrados devendo mostrar: número do

empenho, data do empenho, valor do empenho, fornecedor, ordens de pagamento
(OP) para esse empenho mostrando o valor e data de pagamento da OP.
73.

Emitir relatório da despesa extra orçamentária para período informado pelo

usuário, mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar.
74.

Emitir relatório de restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto,

fornecedor, data do pagamento e valor pago.
75.

Emitir relatório agrupado por fonte do recurso mostrando: valor orçado em cada

fonte (receita e despesa), valor arrecadado em cada fonte, valor empenhado em cada
fonte, saldo a arrecadar e saldo a empenhar. O usuário poderá escolher o mês de
referência, onde deverá ser mostrado os valores no mês e até o mês.
76.

Emitir relatório com listagem dos pagamentos efetuados agrupados por conta

bancária e ordenados por data de pagamento, identificando o fornecedor, data do
pagamento, valor pago, número do empenho e dotação, para um período especificado
pelo usuário.
77.

Emitir relatório que mostre toda movimentação de uma conta corrente

apresentando: conta corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor
a débito, histórico, número do documento e saldo, para um período informado pelo
usuário.
78.

Emitir relatório diário da tesouraria mostrando, de forma agrupada, por dia do

movimento e conta corrente: conta corrente, data do movimento, histórico, valor a
crédito, valor a débito e total a débito e a crédito do dia, para um período informado
pelo usuário.
79.

Emitir relatório de contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de

data de vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do
fornecedor, valor e total a pagar no dia, para um período informado pelo usuário.
80.

Emitir relatório das retenções efetuadas, mostrando: beneficiário, número da

ordem de pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento,
valor do pagamento, valor da retenção e total das retenções para cada beneficiário,
para um período informado pelo usuário.
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81.

Possuir tabela de eventos contábeis agrupando os lançamentos contábeis em

partidas dobradas de acordo com as naturezas patrimoniais, orçamentárias e de
controle.
82.

Permitir que se visualize as partidas dobradas específicas dos eventos a partir

do registro de um lançamento de previsão de receita, fixação de despesa, arrecadação
de receita, empenho, liquidação, pagamento, entre outras operações do sistema.
83.

Transferir automaticamente os empenhos com saldo a pagar para restos a

pagar.
84.

Apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos.

85.

Efetuar abertura de novo exercício com seus saldos contábeis iniciais.

86.

Emitir listagem para conferência dos lançamentos contábeis ordenados por

operação e mostrando: operação, descrição do lançamento e valor para um período
informado pelo usuário.
87.

Emitir o diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo

usuário.
88.

Emitir relatório dos lançamentos contábeis para um período informado pelo

usuário, para uma conta contábil ou grupo de contas contábeis.
89.

Emitir balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou

não os lançamentos de encerramento do exercício.
90.

Possuir comparativo do balanço anterior com o balanço encerrado.

91.

Controlar individualmente os saldos orçamentários e financeiros de cada

convênio.
92.

Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos

e com a apuração do resultado.
93.

Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício,

para fins de cancelamento, quando for o caso.
94.

Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas

Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de apuração, conforme o caso.
95.

Emitir todos os relatórios e anexos da prestação de contas anual (balanço).

96.

Controlar a programação financeira.
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97.

Dispor de recursos, que permite a Tesouraria registrar todas as movimentações

de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos, e todas as operações
decorrentes, tais como emissão de borderôs, demonstrações e o boletim.
98.

Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra

orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra
Caixa ou Bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos
automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas),
permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
99.

Imprimir todos os relatórios diários necessários por fonte de recurso de acordo

com a NBCASP.
100. Possuir tela de encerramento do exercício, concentrando todas as operações
pertinentes a prestação de contas anual, como por exemplo: apuração do Restos a
Pagar, anulação, inscrição de Restos a Pagar, Encerramento de VPA e VPD e
Encerramento das contas do sistema orçamentário.
101. Possuir Dashboard que apresente gráficos dinâmicos e on-line contendo um
resumo das informações da execução orçamentária e extra orçamentária de receitas e
despesas, dos créditos suplementares, das licitações finalizadas e dos contratos
realizados.
102. Possuir listagem de apuração de Restos a pagar, por órgão e fornecedor.
103. Possuir demonstrativo dos bens imóveis.
104. Possuir demonstrativo da dívida ativa não tributária.
105. Possuir relatório de usuários do sistema por grupo de usuários.
106. Possuir relatório de créditos adicionais.
107. Possuir tela que demonstre os usuários logados, por módulo, com a hora do
login.
108. Possuir rotina de segurança que bloqueia automaticamente os usuários por falta
de acesso a partir de um determinado tempo definido pelo administrador do sistema
nos parâmetros de configuração.
109. Possuir rotina de segurança que bloqueia automaticamente os usuários após
determinadas tentativas de acesso, sem sucesso por uso de senha inválida.
110. Possuir rotina de segurança que registra todos os acessos ao sistema,
registrando a data e a hora do acesso, e o momento de seu logoff.
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111. Possuir demonstrativo de despesa sintético por fonte de recursos.
112. Possuir demonstrativo de despesa sintético por poder e órgão.
113. Possuir listagem de restos a pagar com pagamento de RP não processado.
114. Possuir listagem de restos a pagar com pagamento de RP processado.
115. Possuir listagem de restos a pagar com cancelamento de RP não processado.
116. Possuir listagem de restos a pagar com cancelamento de RP processado.
117. Possuir razão sintético e analítico por órgão e por período.
118. Possuir demonstrativo de despesa por função.


SISTEMA INTEGRADO DE TESOURARIA

1. Possuir total integração com o sistema da contabilidade efetuando a
contabilização automatica dos pagamentos, recebimentos e demais lançamentos
realizados pela tesouraria.
2. Gerar arquivo de remessa de ordem bancária para diversos bancos.
3. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancarias
dentro de um periodo determinado.
4. Permitir a autenticação eletronica de documentos.
5. Permitir lançamento diario de investimentos, aplicações, e todos os demais
lançamentos de debito/credito.
6. Permitir a emissao de ordem de pagamento.
7. Permitir que em uma mesma ordem de pagamento possam ser agrupados
diversos empenhos para um mesmo fornecedor.
8. Permitir o registro e atualização dos saldos no momento da operação de
pagamento ou arrecadação.
9. Controlar a movimentação de pagamentos nas dotações orçamentárias, extra
orçamentarias e restos a pagar, registrando todos os pagamentos efetuados,
gerando recibos, permitind estornos, efetuando lançamentos automaticamente nas
respectivas contas contabeis (analiticas e sinteticas), permitindo consultas e
emissão de relatorios auxiliares em diversas classificações.
10. Efetuar rateio das receitas conforme os percentuais estabelecidos pelo
mucicipio.
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11. Emitir todos os relatorios diarios necessarios ao controle da Tesouraria,

classificados em suas respectivas contas.


SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

1. Propiciar a indicação da configuração do organograma do município que será valida
para o exercício.
2. Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da
entidade.
3. Propiciar o controle dos bens por meio de registro de placas.
4. Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da
administração pública.
5. Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais.
6. Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos
bens.
7. Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo
próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como
selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento.
8. Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a
movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
9. Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário.
10. Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas
pertencentes a outro setor, durante o inventário.
11. Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação,
sessão e baixa).
12. Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante.
13. Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens.
14. Emitir etiquetas de controle patrimonial, parametrizada pelo próprio usuário,
permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a
disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta.
15. Permitir a avaliação patrimonial, bem como a subtração dos itens através da
depreciação/amortização e exaustão de bens de forma individual, por local e por
classe, em atendimento a NBCASP.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTK2RJNCRKY5MTNCQ0VCQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
167 - Ano IX - Nº 2634

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202

16. Emitir todos os relatórios destinados à prestação de contas em atendimento a
NBCASP.
17. Emitir nota de transferência de bens.
18. Permitir gerar bens no sistema patrimonial a partir das liquidações de compra.
19. Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio
usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a
disposição desses campos dentro do corpo do documento.
20. Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que
possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer
momento.
21. Manter registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais.
22.

Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto
pelo seu código interno como pela placa de identificação.

23.

Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao

item.
24.

Permitir transferência individual, parcial ou global de itens.

25.

Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos:

linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a
NBCASP.
26.

Permitir armazenar os históricos das subtrações dos bens (depreciações,

amortizações e exaustões), mesmo após novas avaliações patrimoniais.
27.

Manter registro histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação,

taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas
explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a
NBCASP.
28.

Manter registro do valor bruto, da depreciação/amortização/exaustão no período

e acumuladas no início e no final do período.
29.

Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial,

depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto
contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor contábil).
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30.

Propiciar o armazenamento de documentos relacionados ao bem, ou a sua

localização, através de arquivos em formato PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS,
XLSX, JPG.
31.

Propiciar o registro da fórmula de cálculo para diferentes métodos de

depreciação, exaustão e amortização, permitindo a classificação em linear, soma de
dígitos ou unidades, podendo ativar ou desativar.
32.

Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo

da entidade.
33.

Permitir o registro de grupos de bens, definição do percentual de depreciação

anual, valor residual do bem e vida útil do grupo de bens, com controle e consulta
através de listagem dinâmica.
34.

Propiciar o cadastro de unidade de medida dos bens da entidade, permitindo

informar a abreviatura.
35.

Permitir o cadastro dos tipos de transferências dos bens, informando descrição

e classificação, e nos casos de transferência entre responsáveis, organogramas,
grupos de bem ou localização física.
36.

Permitir o cadastro de localizações físicas.

37.

Permitir o registro de seguros de bens, com controle de seguradora, vigência,

valor e apólice.
38.

Propiciar o envio, retorno e consulta de bens da manutenção, permitindo o

registro da próxima revisão.
39.

Propiciar o envio, retorno e consulta de bens cedidos ou emprestados, com

registro da data prevista para retorno.
40.

Propiciar o registro da utilização do bem imóvel, classificando em dominicais,

uso comum do povo, uso especial, em andamento.
41.

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

42.

Permitir informar o estado de conservação dos bens.

43.

Permitir identificar na listagem a situação que o bem se encontra, inclusive de

estar ou não em uso.
44.

Propiciar a remoção do registro do bem até quando for colocado em uso.
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45.

Permitir o cadastro de responsáveis pelos bens patrimoniais, informando nome,

CPF, telefone, e-mail, se é funcionário do município, matrícula, cargo, natureza do
cargo e o endereço.
46.

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

47.

Propiciar a baixa de bens de forma individual ou em lote, atualizando

automaticamente a situação do bem para baixado, bem como estornar a baixa após
sua finalização, retornando o bem para a situação antes de ser baixado.
48.

Propiciar transferências de bens entre organograma, responsáveis, grupos de

bens, e localizações físicas.
49.

Permitir transferências individuais ou por lote, atualizando automaticamente os

novos registros no bem.
50.

Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação,

sessão, baixa, perda, furto, roubo, sucata).
51.

Permitir o lançamento automático no Aplicativo de Contabilidade Pública das

movimentações (incorporações, baixas, reavaliações, depreciações).
52.

Permitir a elaboração de inventário de bens patrimoniais.

53.

Permitir o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção

e assistência técnica.
54.

Permitir

a

exportação

da

movimentação

mensal

conforme

Layout

disponibilizado pelo TCM-BA.
55.

Integrar-se à contabilidade, permitindo a incorporação, depreciação ou

amortização automática dos bens patrimoniais, sem intervenção manual de
consolidação.
56.

Permitir a informação dos dados contábeis que serão vinculados aos dados

patrimoniais (identificação de grupos contábeis, relacionamentos de contas contábeis
para Classificações do Patrimônio).


SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO

1. Propiciar gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação,
permitindo a visualização da geração da movimentação no estoque (gerada ou não) na
própria janela de liquidações.
2. Propiciar o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e
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transferência de materiais. Realizando a atualização do estoque de acordo com cada
movimentação realizada.
3. Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao
almoxarifado, anulando as quantidades que não possui estoque e sugerindo as
quantidades disponíveis em estoque.
4. Permitir informar limites mínimos de saldo físico de estoque.
5. Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de
consumo, para poder delimitar ao departamento a quantidade limite que ele poderá
requisitar ao almoxarifado mensalmente.
6. Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas
compras, para estimativa de custo.
7. Propiciar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais,
possibilitando a realização da requisição ao Sistema de Compras.
8. Propiciar integração com o sistema de compra para realização de entradas de
materiais importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por
meio de informações de notas fiscais, acesso ao centro de custos, materiais e
fornecedores.
9. Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado,
bem como realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos para
fornecimento de materiais.
10. Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias,
através das requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do
consumo.
11. Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a
movimentação, seja de entrada ou saída de materiais quando o estoque e/ou produto
estiverem em inventário. Sua movimentação somente poderá ocorrer após a
conclusão do inventário.
12. Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês
a mês por estoque e o resultado ao final do ano.
13. Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando
seleção por:
o Almoxarifado/depósito;
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o Período;
o Materiais vencidos;
o Materiais a vencer.
14. Utilizar centros de custo na distribuição de Materiais, para apropriação e controle
do consumo.
15. Possuir integração com sistema contábil efetuando lançamentos automáticos de
liquidação da despesa, destinação e transferência de bens entre almoxarifados.
16. Possuir controle da localização física dos materiais no estoque.
17. Permitir a geração de pedidos de compras para o Sistema de Compras.
18. Permitir que o documento, pedido de compras, possa ser parametrizado pelo
próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua
disposição física dentro do documento.
19. Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento
parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das
requisições.
20. Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais.
21. Manter e disponibilizar em consultas e relatórios informações históricas relativas a
movimentação do estoque para cada material, de forma analítica.
22. Possuir integração com o sistema de licitações permitindo verificar o andamento
dos processos de licitação.
23. Possuir integração com o sistema patrimonial efetuando automaticamente a
inclusão do bem patrimonial no sistema.
24. Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata.
25. Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de centros
de custos, locais físicos e da classificação de materiais.
26 Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja
parametrizado pelo próprio usuário, possibilitando-lhe selecionar os dados a serem
impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.
27. Permitir consulta das notas fiscais por número, fornecedor e por empenho.
28 Permitir a devolução de itens.
29. Permitir consultar o recibo por número, data e material.
30. Permitir cadastro de almoxarifado central ou descentralizado.
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31. Permitir transferência entre almoxarifados.
32. Permitir rotina para reserva de material.
33. Permitir a exportação da movimentação mensal de dispensação de medicamentos
para o HORUS/MS.
34. Permitir a exportação da movimentação mensal, conforme Layout disponibilizado
pelo TCM/BA.


SISTEMA

INTEGRADO

DE

ARRECADAÇÃO

TRIBUTÁRIA

MUNICIPAL
1. Possibilitar de forma parametrizada, a sua adaptação integral ao estabelecido
pelo Código Tributário Municipal (CTM), bem como por qualquer outro conjunto de
leis ou normativas em vigor, de qualquer nível, que estejam no contexto de atuação
da solução.
2. Possuir o conceito de cadastro consolidado das informações municipais
(Cadastro Único ou Geral), com identificação unificada do cidadão/contribuinte.
3. Permitir a formatação e/ou personalização do layout de todos os documentos
oficiais, gerados pelo sistema, emitidos de forma legível e com qualidade para
impressão, tais como: guias de recolhimento, certidões, notificações de
lançamento, comprovantes de quitação, documentos integrantes para o Processo
Tributário Administrativo, Alvarás, Taxas de Localização e Licença, permitindo
minimamente a seleção de campos integrantes, a sua disposição dentro dos
documentos e os objetos que integrarão o layout padrão.
4. Permitir a emissão em segunda via de todos os documentos oficiais.
5. Permitir o controle do número de via emitida, de todos os documentos oficiais.
6. Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras
legais, integralmente relacionadas à tabela de zonas cadastrais imobiliárias do
município.
7. Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem
como o controle de mudanças de moeda.
8. Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos controlados
pelo sistema, de forma parametrizada.
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9. Possuir rotinas parametrizáveis de cálculos gerais, parciais e individualizados,
dos valores inerentes à obrigação principal e acréscimos legais, com destaque para
cada item, aplicável a quaisquer tributos e/ou receitas derivadas.
10. Gerenciar o calendário de dias úteis por exercício.
11. Gerenciar as datas de vencimentos de tributos por exercício.
12. Permitir a emissão de documentos oficiais, certidões, comprovantes de
quitação de débitos de qualquer natureza.
13. Permitir o acesso, ao contribuinte, através do sistema integrado do Portal da
Transparência do Múnicipio de Ibipitanga, para emissão de Certidões Negativas
(Pessoas Físicas, Jurídicas e de imóveis).
14. Permitir a criação de requerimentos, em conformidade com o CTM.
15. Permitir a vinculação, através de criação de códigos próprios, de taxas e
impostos e vinculá-los às contas bancárias especifica para a arrecadação do
município e de todas as secretarias.
16. Permitir a emissão de notas fiscais de serviços eletrôncias, através do Portal da
Transparencia

do

Municipio,

obedecendo,

para

efeito

de

tributação,

o

enquadramento tributário das empresas.
17. Permitir ao usuário a “clonar” ou copiar notas já emitidas, para o mesmo
tomador, de modo que o mesmo possa reaproveitar os dados necessários.
18.

Permitir ao Usuário/Contribuinte cancelar notas fiscais de serviço eletrônico, a
partir do Portal da Transparencia do Municipio, dentro do mês de emissão,
mediante o apontamento das justificativas.

19. Emitir alertas de CNPJs baixados na Receita Federal do Brasil ou que tenham
sofridos quaisquer alterações, tais como mudança de endereço, alteração de CNAEs,
Porte da empresa, etc..
20. Permitir a emissão do edital de convocação para ciência de Notificação de
Lançamento.
21. Permitir que a emissão do documento de Notificação do Lançamento seja feita em
conjunto com a Guia de Recolhimento dos Tributos, em um único documento, quando
em cota única.
22. Permitir a emissão de todas as Guias de Recolhimento de Tributos controlados
pelo sistema.
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23. Gerenciar as operações de isenções, não incidências, imunidades, reduções de
alíquota e de bases de cálculo, para qualquer tributo e/ou receitas derivadas,
possibilitando a emissão do relatório de conformidade. Além disso, deve ser possível
realizar estorno destas operações.
24. Gerenciar as operações da situação cadastral mobiliária e imobiliária, tais como:
ativos, inativos, baixados, dentre outras situações.
25. Gerenciar as operações de Extinção por pagamento, decisão administrativa,
decisão judicial, remissão, prescrição, compensação e dação em pagamento.
26. Gerenciar operações de Suspensão de Créditos Tributários ou Não Tributários.
27. Gerenciar operações dos lançamentos de créditos a receber, sejam eles de
qualquer natureza, bem como possibilitar o estorno de tais operações.
28. Gerenciar operações de reparcelamento, bem como possibilitar o estorno do
mesmo quando necessário.
29.

Permitir a emissão das Guias de Recolhimento com incorporação de códigos de

barra, padrão CNAB/FEBRABAN, para recebimento das mesmas pelas instituições
financeiras arrecadadoras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
30.

Gerenciar a devolução de correspondências, em função da não localização do

contribuinte/destinatário.
31.

Permitir a cobrança de tributos e/ou receitas derivadas, através de débito

automático em conta corrente, no domicílio bancário autorizado pelo contribuinte.
32.

Gerenciar o recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas e classificar os

dados da arrecadação, através da leitura de arquivos de dados em formato digital com
layout pré determinado, disponível a Contratada.
33.

Gerenciar os arquivos digitais de troca de dados com as instituições financeiras

arrecadadoras conveniadas, permitindo o emprego de mecanismos de criptografia que
impossibilite a edição dos mesmos.
34.

Possuir rotina para auditoria dos valores recolhidos pelas instituições

financeiras

arrecadadoras

e

repassados

ao

Tesouro

Municipal,

acusando

minimamente, discrepâncias nos valores devidos e prazos de repasses.
35.

Possuir rotina para conciliação manual dos documentos da arrecadação, a ser

empregada nas situações em que não seja possível a conciliação automática dos
mesmos através do sistema.
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36.

Possuir rotina que permita a integração mediante exportação de dados, para o

sistema contábil/financeiro do município, através de arquivos em formato digital com
layout parametrizável, gerando automaticamente os lançamentos contábeis da receita
arrecadada e classificada, sem que haja a necessidade de redigitação, intervenção
humana.
37.

Gerar na conta corrente do contribuinte, de forma consolidada, todos os

lançamentos efetuados, com os respectivos valores, datas de vencimento e
pagamento, mesmo aqueles advindos de exercícios anteriores, informando em que
fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou em dívida ativa), permitindo a
consulta parametrizada de extratos da posição financeira, destacando os acréscimos
legais dos valores principais.
38.

Nos extratos de posição financeira do contribuinte, que seja proprietário de mais

de um imóvel, assegurar que também sejam listados os lançamentos e pagamentos
relativos a cada imóvel de sua propriedade.
39.

Permitir o parcelamento, reparcelamento e desparcelamento de débitos de

qualquer natureza, inclusive os inscritos em dívida ativa e não executados, com a
criação de regras parametrizáveis aplicadas no controle destas operações,
possibilitando a emissão de guias de recolhimento e dos termos de parcelamento,
realizando a gestão integral da carteira.
40.

Possuir ferramenta de controle quanto ao cumprimento dos parcelamentos,

emitindo alerta em caso de descumprimento pelo Contribuinte.
41.

Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com efeito de

negativa, sobre os tributos controlados pelo sistema.
42.

Gerenciar a restituição de valor cobrado a maior ou indevidamente.

43.

Gerenciar os campos variáveis e links para objetos externos ao sistema, que

serão executados pelos aplicativos a eles associados, que comporão os cadastros
mobiliário e imobiliário, permitindo minimamente a definição de parâmetros para
consistência e integridade do conteúdo dos campos.
44.

Gerenciar a destinação das guias de recolhimento dos tributos e/ou receitas

derivadas para o domicílio do representante autorizado.
45.

Permitir ao usuário, poder personalizar o roteiro de atendimento ao cidadão, de

forma a aperfeiçoar a execução das operações inerentes ao fluxo de um determinado
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atendimento, evitando que o mesmo execute de forma aleatória, as opções disponíveis
nos menus da aplicação que correspondam às operações inerentes ao atendimento
em específico.
46.

Possuir recurso que permita em nível dos tipos de cadastro imobiliário e

mobiliário registrados no sistema, promover a alteração programada dos valores
constantes dos atributos que compõem os referidos cadastros, utilizando filtros para
seleção.
47.

Possuir mecanismo de classificação de receita por tributo de acordo com o

plano de contas da receita do exercício contábil, sendo que deve ser possível
classificar quanto seu exercício de origem, situação e também percentual de rateio.
48.

Toda operação financeira deve ser realizada com sua receita devidamente

classificada de acordo com a natureza do plano de contas da receita do exercício
corrente.
49.

Possuir mecanismo de implantação de saldos dos créditos a receber que

ficaram pendentes do exercício anterior de acordo com plano de contas da receita do
exercício corrente.
50.

Possuir mecanismo de atualização de acréscimo do saldo dos créditos a

receber classificando de acordo com o plano de contas da receita do exercício
corrente.
51.

Deve identificar as receitas com fato gerador já reconhecido em sua devida

competência.
52.

Conter gráfico com a arrecadação mês a mês, onde os valores sejam exibidos

em tempo real, com dodos dos tributos e mediante seleção individualizada por
espécie, permitindo comparar com a arrecadação ano a ano.
53.

Conter gráfico com a arrecadação anual, listando informações em tempo real,

com dados dos tributos e mediante seleção individualizada por espécie, exibindo no
mínimo os últimos cinco anos no mesmo documento.
54.

Não deve ser permitida a exclusão física das operações financeiras já

realizadas.
55.

Possuir relatório demonstrativo (analítico/sintético) de todas as operações

financeiras realizadas.
56.

Possuir relatório demonstrativo das operações financeiras contabilizadas.
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57.

Deve possuir relatório que demonstre a classificação dos tributos municipais,

bem como aqueles que ainda não possuem sua devida classificação da receita.
58.

Para as operações financeiras que necessitam de embasamento legal deve ser

possível informar o fundamento legal, sendo que também deve existir mecanismo
(parâmetro) que facilite a inserção de tal informação.
59.

Realizar a geração semestral de arquivos digitais com dados para troca de

informações entre o Município e o Estado, no qual o município fornece dados relativos
às plantas de valores do ITBI e do IPTU e a Secretaria da Fazenda Estadual/BA
devolve arquivos digitais referentes às operações, no município, com cartões de
crédito/débito, Nota Fiscal Eletrônica conjugada e aos veículos registrados no
município inadimplentes com o IPVA. A geração do arquivo digital deverá obedecer
sempre as especificações e prazos estabelecidos pela Secretaria da Fazenda
Estadual/BA para convênio.

1.

IPTU

Gerenciar a situação cadastral do imóvel, permitindo a emissão de relatório
de Conformidade.

2.

Gerenciar operações de englobamento e/ou parcelamento do solo.

3.

Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do
IPTU, prevendo a possibilidade de, na emissão da guia de recolhimento,
incluir valores de outros tributos.

4.

Gerenciar tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do
IPTU, em conformidade com a planta de valores do município.

5.

Permitir simulações parametrizadas dos lançamentos do IPTU aplicadas a
todo o município ou a uma região territorial específica.

6.

Possuir rotina de cálculo parametrizável para cobrança de Contribuição de
Melhoria, baseada em rateio de custo.

7.

Permitir a emissão do edital de convocação para ciência da cobrança de
Contribuição de Melhoria.

8.

Permitir a emissão da certidão de valor venal do imóvel.

9.

Possuir Layout de impressão do lançamento do IPTU em formato DAM ou
Carnê, assim como à configuração de tamanho do papel A4.
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10.

Possui rotina que permita exportar lote de IPTU do exercício em formato txt,
para confecção dos carnês por gráficas ou terceiros.


11.

ISSQN

Permitir o cadastro das atividades no padrão CNAE (Classificação Nacional
de Atividades Econômicas), atendendo ao padrão nacional de codificação,
com suas subdivisões em classes, grupos, denominações, subclasses etc,
permitindo que a administração classifique as pessoas jurídicas e físicas
com maior detalhamento, conforme a Resolução IBGE/CONCLA nº 01/1998
e alterações posteriores.

12.

Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte,
possibilitando destacar a atividade principal e as secundárias e emitir
relatórios diversos conforme classificação da atividade econômica, com a
relação de estabelecimentos, faturamento, impostos pagos e a pagar.

13.

Deverá estar adequado à Lei Complementar n° 116/03.

14.

Possibilitar emissão e/ou impressão de Alvarás de Funcionamento através
do Portal da Transparencia do Municipio, em situação regular, bem como
seja possível realizar a verificação de autenticidade do mesmo com QR code
ou chave codificada.

15.

Permitir identificar a partir das consultas financeiras e inclusive no momento
do cadastramento dos integrantes do quadro societário da empresa, a
existência de débitos anteriores, relacionados aos sócios, relacionando a
situação societária das empresas estabelecidas no município, bem como a
situação dos débitos referentes aos sócios, enquanto pessoas físicas.

16.

Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, estruturadas
por código, grupos, parâmetros para cálculo e lançamento dos tributos em
cada atividade econômica.

17.

Gerenciar o contador responsável por uma empresa.

18.

Gerenciar as operações de enquadramentos e desenquadramentos de
microempresas e empresas de pequeno porte.

19.

Gerenciar as tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do
ISSQN.
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20.

Permitir o cálculo automático do ISSQN fixo, levando em conta períodos
proporcionais e tabelas com faixas de valores por atividades ou grupo de
atividades de qualquer natureza, prevendo também descontos parametrizáveis.

21.

Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para cálculo do valor do
imposto conforme seja fixo ou variável.

22.

Permitir que, a partir da identificação do contribuinte, do fornecimento da base
de cálculo e do período de apuração, seja emitido em documento único, a
declaração de conformidade com as informações prestadas e a guia de
recolhimento do ISSQN variável.

23.

Permitir a emissão de alvarás, bem como a gestão de sua vigência.

24.

Permitir o controle do ISSQN complementar.

25.

Gerenciar o processo de autorização para utilização de documentos fiscais.


1.

ITBI

Possibilitar que na execução da operação de transferência de propriedade do

imóvel e na geração da guia de recolhimento do ITBI seja informada a existência de
débito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa ou em execução fiscal.
2.

Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de

valores e alíquotas.
3.

Gerenciar a averbação/transferência de imóveis.


1.

Taxas

Possibilitar o cálculo, lançamento e a emissão de Guias de Recolhimento,

referentes a taxas de serviços e de poder de polícia.
2.

Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático

de qualquer taxa controlada pelo sistema.

1.

Dívida Ativa

Permitir a emissão do livro de dívida ativa, contendo os documentos que

correspondam aos termos de abertura, encerramento e fundamentação legal.
2.

Possuir rotina parametrizável, que permita a inscrição em dívida ativa dos

tributos e/ou receitas derivadas vencidas e não pagas registradas na conta corrente
fiscal.
3.

Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou

não após a inscrição em dívida ativa.
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4.

Permitir a emissão parametrizada da notificação de inscrição dos débitos do

contribuinte em dívida ativa e da certidão de dívida ativa (CDA) do contribuinte, que
comporá o processo de ajuizamento.
5.

Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de petição para ajuizamento

dos débitos de contribuinte inscritos em dívida ativa.
6.

Gerenciar as operações referentes aos processos de ajuizamento de débitos,

devendo

conter

ferramentas

para

acrescentar

os

dados

necessários

ao

acompanhamento do ajuizamento e tramitação do processo judicial.
7.

Permitir a elaboração e a execução de programação de cobrança de forma

parametrizada, a partir das informações recebidas da conta corrente fiscal, sendo
possível programar a emissão das notificações ou avisos de cobrança e guias de
recolhimento, considerando minimamente os seguintes parâmetros: o montante dos
valores e a situação do débito, os períodos de vencimento e a região de localização.
8.

O sistema deve fazer o controle de contagem de interrupção de prescrição

quando efetuado parcelamento conforme art. 174, § único do CTN.
9.

Permitir a emissão de carta de débitos com valor devido pelo contribuinte

contendo código de barras para o recolhimento, especificando na carta/guia quais os
débitos, vencimentos e valores.

1.

Fiscalização

Gerenciar a programação de ações fiscais, possibilitando o controle das
atividades a ser fiscalizada, a distribuição da carga de trabalho entre o corpo
fiscal, a emissão de autorização para a ação fiscal e o registro de seus
resultados operacionais.

2.

Gerenciar os Processos Tributários Administrativos (PTA), possibilitando o
controle e a emissão de autos de infração e notificação fiscal, imposição de
multa, termo de apreensão, termo de ocorrência, termo de intimação, termo
de registro de denúncia, termo de arbitramento, termo de suspensão da
ação fiscal, termo de reativação da ação fiscal, termo de cancelamento da
ação fiscal, termo de protocolo de entrega de documentos e termos de início
e encerramento da ação fiscal.
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3.

Gerenciar as notificações fiscais e autos de infração, possibilitando a
emissão de documentos pertinentes à atividade e controlando os prazos de
cumprimento da obrigação.

4.

Registrar na conta corrente fiscal, o valor da obrigação, seus acréscimos
legais se houver e o número do processo fiscal para cada auto de infração e
notificação fiscal.

5.

Registrar na conta corrente fiscal, em função das ações de fiscalização
demandadas pelo Município ou requisitadas diretamente pelo próprio
contribuinte, o valor da obrigação e seus acréscimos legais se houver as
decisões e impugnações apresentadas e o número correspondente ao
processo administrativo.

6.

Registrar na conta corrente fiscal, as decisões relativas a processos
administrativos de impugnação a lançamentos, conforme tenham sido
consideradas procedentes, improcedentes, procedentes em parte, bem
como o valor resultante da ação.

7.

Garantir que nas operações de alteração do valor da obrigação, dos prazos
de pagamento, das formas de pagamento e da nulidade da obrigação, em
decorrência da decisão dos processos administrativos, seja exigido o
registro da justificativa.

8.

Possibilitar o gerenciamento parametrizado de políticas, bem como a
operacionalização dos processos inerentes ao incentivo pela produtividade
fiscal.

9.

Ao alcançar na data prevista para cessar a suspensão de exigibilidade do
crédito o sistema deve trazer em tela essa informação.

10.

Disponibilizar relatório que contenha as informações dos contribuintes, dos
débitos suspensos e do período da suspensão.

11

O sistema deve efetuar automaticamente as constituições de créditos e

atualizações dos movimentos DEISS tão logo o contribuinte execute a ação na DEISS,
com integração automática entre arrecadação e DEISS.


Relatórios Lançamentos e Cálculos

1.

Demonstrativo analítico dos valores calculados para lançamento dos débitos.

2.

Demonstrativo analítico de valores de débitos lançados.
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Relatórios Controles Financeiros

1.

Demonstrativo analítico de débitos vencidos e a vencer.

2.

Demonstrativo analítico de débitos por contribuinte, detalhado por tributo em
determinado período.

3.

Demonstrativo sintético de débitos por tipo de cadastro, dívida e tributo.

4.

Demonstrativo analítico de débitos prescritos e a prescrever.

5.

Demonstrativo analítico de previsão da receita.

6.

Demonstrativo analítico de cadastro sem lançamentos de débito.

7.

Demonstrativo analítico e sintético dos maiores devedores por atividade.

8.

Demonstrativo analítico de isenção de débitos.

9.

Planta de Valores.


1.

Relatórios Arrecadação dos Tributos

Demonstrativo analítico e sintético de pagamentos, cancelamentos, estornos
e reabilitações de débitos num determinado período.

2.

Demonstrativo analítico de pagamentos por empresa.

3.

Demonstrativo sintético do quantitativo e valor das guias de recolhimento
emitidas por tributo em determinado período.

4.

Demonstrativo sintético do quantitativo de certidões por tipo emitidas num
determinado período.

5.

Demonstrativos analíticos de movimento econômico.

6.

Demonstrativos analíticos de valores e datas de vencimento que foram
alterados no sistema.

7.

Demonstrativos

analíticos

de

operações

de

parcelamentos

e

reparcelamentos em determinado período.
8.

Demonstrativo sintético de resumo da arrecadação por período e tipo de
tributo.

9.

Demonstrativo analítico e sintético da arrecadação, por instituição financeira
arrecadadora, por atividade, por região, por unidade cadastral e contribuinte
único, em determinado período.

10.

Demonstrativo analítico da discrepância entre os valores arrecadados e os
valores lançados.
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11.

Demonstrativo analítico das notificações devolvidas pela não localização do
contribuinte destinatário.

12

Demonstrativo analítico e sintético da situação das notificações emitidas.

13

Demonstrativo analítico de retenções de imposto na fonte por empresa.

14

Demonstrativo sintético por atividade e exercício.

15

Demonstrativo analítico e sintético dos maiores pagadores por atividade.

16

Demonstrativo sintético das parcelas arrecadadas por tributo e mês num

determinado exercício e região.
17

Demonstrativo sintético de débitos por situação do débito e mês num

determinado exercício e região.
18

Demonstrativo sintético de faixa de valores arrecadados num determinado

exercício.

1.

Relatórios Ações de Fiscalização

Demonstrativo analítico/sintético das notificações e levantamentos fiscais
realizados em determinado período.

2.

Demonstrativo analítico/sintético de infrações apuradas em determinado
período.

3.

Demonstrativo analítico dos autos de infração gerados em determinado período.

4.

Demonstrativo analítico para crítica dos valores recolhidos com os valores
identificados nas notas fiscais em determinado mês.


1.

Relatórios ITBI

Demonstrativo analítico das guias de recolhimento por situação num
determinado período.

2.

Dados cadastrais dos transmitentes e adquirentes.

3.

Disponibilizar em único relatório (que envolva todos os tributos do ITBI
automaticamente) os valores arrecadados de ITBI por período, indicando o
nome, código de contribuinte e número da guia de avaliação.


1.

Relatórios Dívida Ativa

Demonstrativo analítico dos débitos inscritos e/ou ajuizados por livro de

inscrição.
2.

Relatório de devedores e seus débitos, que informe:



Nome e código de contribuinte;
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Valor total devido;



Listagem das dívidas com os cadastros/ inscrições, vencimentos e subtotais por

ano;


Ativa, Ajuizada ou do ano;



Valores mínimos;



Possibilidade de listar as parcelas dos acordos de parcelamentos em aberto dos

contribuintes;


Possuir filtros de pesquisa em que seja possível escolher o tipo de relatório

(analítico ou sintético), o período de vencimentos, emissão por cadastro, situação
ativa/Ajuizada ou do ano;
3.

Relatório de gerenciamento de acordos de parcelamentos com as seguintes

informações:


Nome e código do contribuinte;



Lei que foi efetuado o acordo de parcelamento;



As datas dos vencimentos em aberto;



Número de parcelas vencidas;



Informe se é acordo ajuizado ou ativo;



Número do acordo e o ano;

4.

Relatório com os valores arrecadados com os acordos de parcelamentos,

possibilitando a identificação pela lei, ou por período selecionado, indicando o
percentual recebido, o valor total recebido, especificando o original recebido, as multas
e juros e juros compensatórios. Nas duas modalidades: Sintética informando o
percentual lançado e arrecadado no período e/ou lei do acordo e os valores
correspondentes, e na modalidade analítica- contendo informações individuais por
contribuinte envolvido bem como se trata de ajuizados ou ativos.


Receitas Municipais na Internet

1. Disponibilizar acesso Web em ambiente seguro (https), mediante login (CPF) e
senha para diversos serviços pelos contribuintes, integrado ao web site da
Prefeitura Municipal – Portal da Transparencia do Município, refletindo com
exatidão as informações atualizadas disponíveis no acesso interno, descritas nos
itens abaixo.
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2. Permitir que o contribuinte visualize seus débitos em aberto ou pagos, e, quando
exigíveis e vencidos devem ser mostrados já com valor atualizado.
3. Permitir ao contribuinte emitir as guias de recolhimento com valores atualizados
e com código de barras de todos os débitos para com o fisco municipal,
relativamente a parcelas vencidas e vincendas.
4. Permitir que o contribuinte emita o carnê de qualquer tributo, incluindo as cotas
únicas, apenas do exercício que estiver em cobrança.
5. Permitir que seja impressa a imagem que atesta que o contribuinte está em dia
com a taxa de licença e localização, isso mediante a consulta do pagamento
integral da taxa.
6. Permitir que o contribuinte obtenha a consulta impressa da sua conta corrente
com o município. Essa impressão deve ser personalizada, contando minimamente
com cabeçalho formatado e brasão do município.
7. Permitir que seja realizada a solicitação de impressão de documentos fiscais. A
solicitação recebida pelo fiscal responsável pode ser deferida (autorizada) ou
negada.
8. Permitir que o contribuinte visualize dados do seu cadastro no município.
9. Permitir que o contribuinte solicite via internet o acesso ao sistema. O município
poderá optar em liberar o acesso direto, sem intervenção, ou poderá optar em
homologar (autorizar) essa solicitação.
10. O sistema deve ter o padrão de cores configurável, em ferramenta que permita
a modificação de forma fácil, de acordo com as cores do município, cabendo a
esse escolher a cores do topo do site, das barras, dos botões de acionamento.
11. O sistema deve dispor de ferramenta para alterar o tamanho da fonte do site,
isso de forma ilimitada, a cada clique deve ser percebido o aumento.
12. Os nomes dos botões de acionamento do sistema devem ser configuráveis pelo
município, em ferramenta que permita a modificação de forma fácil.
13. Deve ser possível ao município cadastrar e ajustar, em ferramenta que permita
a modificação de forma fácil, a ajuda dos principais botões de acionamento. O texto
dessa ajuda deve ser apresentado quando o usuário passar o cursor do mouse
sobre o botão.
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14. Os documentos impressos pelo sistema devem ser exatamente os mesmos
impressos no sistema de administração de receitas, devendo inclusive utilizar a
mesma formatação, evitando retrabalho ao município.
15. O sistema deve ter funcionalidade que apresente aos usuários do sistema as
perguntas frequentes. O sistema deve ter funcionalidade de Ajuda, diferenciando o
conteúdo da área de acesso geral, área sem senha, da área restrita por senha.
16. O sistema deve disponibilizar um menu de acesso rápido, sendo possível ao
município optar por disponibilizar, ou não, serviços nesse menu, tais como:
emissão de certidões, emissão de comprovante de quitação da taxa de licença,
emissão do carnê de tributos.
17. As certidões emitidas devem ser passíveis de conferência quanto a sua
autenticidade, isso deve se dar por meio de consulta em um menu de acesso
rápido, devendo o usuário informar minimamente, número da certidão, ano da
certidão e QR Code e/ou código de autenticidade.
18. Deve ser possível ao município configurar mensagens fixas aos usuários,
distinguindo as mensagens da área de acesso geral, área sem senha, da área
restrita por senha.
19. O sistema deve contar com dispositivo de segurança para evitar que outros
softwares tentem fazer requisições ao site, bem como operar sistema através de
comunicação segura HTTPS com certificado válido.
20. O sistema deve contar com área para que o município inclua no mínimo 3 (três)
ícones que servirão de hiperlinks para sites que o município julgar importantes.
Tanto os ícones, como o caminho para onde serão direcionados, devem ser
configuráveis pelo município, em ferramenta que permita a modificação de forma
fácil.
21. Permitir ao contribuinte acessar o sistema via dispositivo de tecnologia móvel
(telefone celular), bem como possibilitar a utilização dos seguintes serviços:
Solicitação acesso ao sistema, Consulta de débitos, Emissão de certidões,
Autenticidade de certidões, Emissão de alvará de funcionamento, Emissão de
carnê, Emissão de espelho cadastral, Alteração cadastral, Solicitação e consulta de
Autorização de Impressão de Documento.
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22. O sistema Web deve possuir ferramentas/recursos de acessibilidade para
deficientes.


Geração de Etiquetas e Malas Diretas

1. Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de
geração de etiquetas sejam parametrizadas e estejam vinculados aos atributos que
compõem os cadastros mobiliários e imobiliários, bem como que a geração das
mesmas possa estar vinculada às rotinas de notificação de cobrança e
lançamentos de débitos.
2. Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de
geração de malas diretas sejam parametrizadas e estejam vinculadas aos atributos
que compõem os cadastros mobiliários e imobiliários.
3. Serviço de cálculo, geração, lançamento de Carnês de IPTU e ISS.
4. Definições e Preparo da Emissão:
o As atividades da CONTRATADA compreenderão as etapas de análise e
crítica da situação atual dos cadastros de contribuintes até a geração final
do cadastro financeiro para o novo exercício, passando pela impressão a
laser de todos os carnês de pagamento, com código de barras padrão
FEBRABAN. A Prefeitura estará presente em todas as etapas, prestando
informações, fazendo as conferências e testes necessários, fazendo as
alterações cadastrais necessárias para a emissão e homologação a emissão
final.
5. Cadastro de Contribuinte:
o Prefeitura e Contratada farão a análise da situação atual dos cadastros;
o A Prefeitura efetuará as atualizações dos cadastros ocorridas no
exercício;
o Prefeitura e Contratada farão a crítica final dos cadastros;
o Prefeitura e Contratada farão a homologação final dos cadastros.
6. Cálculo dos Impostos:
o Prefeitura e Contratada farão a análise das alterações ocorridas na
legislação e suas implicações nos valores tributos para o próximo exercício;
o A Contratada fará a parametrização dos cálculos;
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o A Contratada fará a elaboração de testes dos cálculos e emissão de
relações para conferência;
o Prefeitura e Contratada farão a conferência e acertos nos cálculos;
o Prefeitura e Contratada farão a homologação final.
 Nota fiscal de serviços eletrônica – NFS-e 2.0
Características Gerais:
10.4.25.3.2.9.1

A aplicação deve trafegar os dados utilizando protocolo de

comunicação seguro, denominado HTTPS.
10.4.25.3.2.9.2
o

O sistema deverá proporcionar duas formas de utilização:

Solução web, disponibilizada para acesso no Portal da Transparencia do

Município, com possibilidade de acesso através de navegador de internet.
o

Acesso a serviços via Web Service, permitindo a integração com os

sistemas próprios dos contribuintes.
1. Na solução web, a identificação e o acesso deverão ocorrer pela combinação: CPF
ou CNPJ e senha. A senha deve ser cadastrada previamente e personalizada
conforme desejo do usuário.
2. O acesso deve prover também mecanismo de proteção do tipo captchas utilizado
para distinguir humanos e máquinas.
3.

O sistema deve possibilitar realizar identificar as pessoas jurídicas ou físicas

como emissores de NFSe, e o acesso ao sistema seja ele para a solução web ou
consumo dos serviços via web service só poderá ocorrer se a pessoa estiver
identificada como um emissor de notas fiscais.
4.

O sistema deverá ser aderente ao modelo conceitual e de integração da

ABRASF versão 1.0 e 2.02.
5.

A solução web do sistema deve possuir um módulo administração e um módulo

prestador ambos devem possuir acesso através de autenticação de usuários, deverá
possuir também uma área pública onde o acesso ocorrerá sem necessidade de
autenticação.
 Módulo Prestador
1.

No módulo prestador o sistema deve contar com as seguintes funcionalidades:
o

Geração de NFSe (solução web) - Funcionalidade para emissão de notas

fiscais diretamente na aplicação web sem a necessidade de integração;
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o

Recepção e Processamento de lote de RPS (Recebido provisório de

serviço), (solução web e WebService) – Funcionalidade que permite receber e
processar lotes RPS e transformá-los em NFSe;
o

Consulta de lote de RPS (solução web e WebService) - Funcionalidade

que permite consultar a situação de lotes de RPS enviado para a aplicação;
o

Consulta

de

NFSe

por

RPS

(solução

web

e

WebService)

-

Funcionalidade que permite consultar e exibir notas que foram convertidas por
intermédio do envio de RPS;
o

Consulta de NFSe (solução web e WebService) - Funcionalidade para

Consulta e exibição de notas fiscais emitidas;
o

Cancelamento de NFSe (solução web e WebService) - Funcionalidade

que permite o cancelamento de notas fiscais emitidas;
o

Substituição de NFSe (solução web) - Funcionalidade que permite a

substituição de notas fiscais emitidas;
o

Consulta de empresas autorizadas a emitir NFSe (solução web) -

Funcionalidade que permite a qualquer pessoa consultar quais empresas estão
autorizadas a emitir NFSe;
o

Nota Avulsa (solução web) – Funcionalidade que permite a emissão de

notas avulsas de serviço para prestadores eventuais;
o

Carta

de

correção

eletrônica

(solução

web

e

Webservice)

–

Funcionalidade que permite ao prestador efetuar correções de dados da NFSe
emitida desde que não impacte no valor apurado do imposto;
o

Manifestação do tomador (solução web e webservice) – Funcionalidade

que permite ao tomador de serviço informado na NFSe comunicar ao fisco que
teve conhecimento do serviço prestado bem como se recebeu ou não o serviço
descrito na NFSe.
2. A funcionalidade de geração de NFSe será disponibilizada apenas na solução web,
e deverá exigir dos emissores exclusivamente o que não pode ser obtido pelo
Cadastro Municipal do Contribuinte, evitando redundância ou redigitação de dados,
exigindo apenas os dados abaixo:
o

Exigibilidade de ISSQN;

o

Data do serviço;
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o

Local da prestação de serviço;

o

Série do RPS;

o

Número do RPS;

o

Identificação do Tomador;

o

Identificação do intermediário;

o

Código de Identificação do Serviço Lei Complementar nº 116/2003;

o

Detalhamento do serviço;

o

Valores de dedução, descontos e outras retenções (quando necessário);

o

Valor Bruto do Serviço;

o

Matrícula CEI da obra (quando necessário);

o

Anotação de Responsabilidade Técnica (quando necessário).

3. A funcionalidade de geração de NFSe deverá contar com facilitadores aos
emissores tais como:
o

Possibilitar a digitação de vários serviços, sem qualquer relação entre

eles, desde que para o mesmo tomador e intermediário e mesma natureza de
operação, gerando ao final, tantas NFSe quantas forem necessárias;
o

Definir a alíquota do Simples Nacional automaticamente, sem a

possibilidade de intervenção do usuário nessa seleção; Definir as regras de
retenção na fonte para cada um dos serviços identificados, conforme
determinação da legislação do município sem qualquer intervenção do emissor;
o

Todas as notas, independente de qual aplicação ocorra sua geração,

Solução web ou web service, deverão obrigatoriamente conter a identificação
do tomador do serviço, e a do intermediário quando houver ou for necessário;
o

Todas as notas, independente de qual aplicação ocorra sua geração, on

line ou web services, deverão obrigatoriamente ser assinadas digitalmente por
certificado ICP Brasil, emitido para o Município de Ibipitanga.
4. A solução web deverá contar com funcionalidade para recepção e processamento
de lotes de RPS, devendo nessa funcionalidade ter comportamento idêntico ao Web
Service de recepção e processamento de lotes de RPS, cumprindo as seguintes
etapas:
o

O contribuinte gera o arquivo com lote de RPS através da aplicação

instalada em seu computador;
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o

Acessa o serviço de “Recepção e Processamento de Lote de RPS” na

aplicação web da NFSe disponibilizada no sítio oficial da Secretaria da
Fazenda;
o

Envia lote de RPS gerado para processamento;

o

A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida o lote e, caso as

informações sejam válidas, grava-as e gera o número de protocolo de
recebimento;
o

O Web Site retorna uma mensagem com o número do protocolo de

recebimento;
o

O lote recebido será processado posteriormente (Fonte: modelo

conceitual ABRASF versão 1.0);
o

O lote recebido será processado no momento do recebimento. (Fonte:

modelo conceitual ABRASF versão 2.02).
5. A solução web deverá possuir uma Consulta de Situação de Lotes de RPS, para
utilizá-la o emissor de notas deverá estar autenticado na aplicação, e informará o
número do lote. O sistema fará a verificação se esse lote é do emissor que está
efetuando a consulta, se for, retornará o status do lote (Recebido aguardando
processamento, processando, processado).
6. A solução web deve possuir uma rotina para consulta de notas fiscais com diversos
filtros de seleção, além de exibir detalhes, fazer download de XML e PDF da NFSe, a
partir dessa funcionalidade deve ser possível acessar outras rotinas do sistema que
fazem parte do contexto da NFSe emitida:
o

Substituir NFS-e;

o

Cancelar NFS-e;

o

Detalhes dos e-mails enviados após a emissão da NFSe.

7. A solução web deverá possuir a funcionalidade de carta de correção, tal documento
é complementar à nota fiscal e deve permitir corrigir dados que não impactam na
apuração do imposto ou mudança do prestador/tomador de serviços, conforme abaixo:
o

Razão Social do prestador de serviço;

o

Nome fantasia do prestador de serviço;

o

Contatos (e-mail e telefone) do prestador de serviço;
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o

Endereço (Logradouro/Número/complemento, bairro) do prestador de

serviço;
o

Razão Social do tomador de serviço;

o

Nome Fantasia do tomador de serviço;

o

Endereço (Logradouro/Número/complemento, bairro) do tomador de

serviço;
o

Contatos (e-mail e telefone) do tomador de serviço;

o

Razão Social do intermediário do serviço;

o

Dados RPS (número//série/tipo);

o

Discriminação do serviço.

8. O sistema deve observar as parametrizações da entidade quanto às regras para
emissão da carta de correção com no mínimo os seguintes itens:
o

Prazo máximo para efetuar correções em notas fiscais;

o

Prazo máximo para cancelamento de cartas de correção.

9. Parametrização quanto à data base para permissão de cancelamento de cartas de
correção.
10. O sistema deverá possibilitar a entidade que edite o modelo da carta correção
conforme a necessidade de cada entidade.
11. Após o processamento da carta de correção o tomador e prestador devem ser
notificados por e-mail da alteração, deve ser possível visualizar a NFSe e a Carta de
Correção a partir do email enviado.
12. O sistema deve permitir efetuar um cancelamento de uma carta de correção
efetuada.
13. Ao consultar uma nota fiscal eletrônica que possua carta de correção o sistema
deve exibir a DANFSE e a carta de correção com os dados alterados.
14. A solução web deverá possuir funcionalidade que permita o cancelamento de uma
NFSe gerada. O sistema deve observar as parametrizações da entidade quanto às
regras para cancelamento com no mínimo os seguintes itens:
o

Prazo máximo para cancelamento;

o

Definição de data base para contagem de prazo para cancelamento;

o

Permissões quanto à disponibilidade para cancelamento de nota fiscal

quando o ocorrer cancelamento dentro do mês de emissão nota;
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o

Permissão quanto à necessidade de aprovação da entidade quando o

cancelamento da nota fiscal ocorrer dentro do mês de emissão;
o

Parametrização para envio de e-mail aos envolvidos no processo de

cancelamento.
15. A funcionalidade deve permitir o registro do cancelamento ainda que fora do prazo,
nesse caso, o sistema deve criar uma solicitação de cancelamento para posterior
análise do fisco municipal.
16. Para realizar o cancelamento da nota fiscal o emissor de NFSe deve estar
devidamente autenticado na aplicação, ao executar o procedimento de cancelamento
com sucesso o sistema deve enviar um e-mail aos envolvidos conforme
parametrização da entidade.
17. A solução web deverá possuir funcionalidade que permita a substituição de uma
NFSe gerada. O sistema deverá observar as parametrizações da entidade quanto às
regras para substituição com no mínimo os seguintes itens:
o

Prazo máximo para a substituição;

o

Definição de data base para contagem de prazo para substituição;

o

Permissões quanto à disponibilidade para substituição de nota fiscal

quando ocorrer a substituição dentro do mês de emissão da nota;
o

Permissão quanto à necessidade de aprovação da entidade quando a

substituição da nota fiscal ocorrer dentro do mês de emissão;
o

Parametrização para envio de e-mail aos envolvidos no processo de

substituição.
18. A funcionalidade deve permitir o registro da substituição ainda que fora do prazo,
nesse caso, o sistema deve criar uma solicitação de substituição para posterior análise
do fisco municipal. Para realizar a substituição o emissor da NFSe deve estar
devidamente autenticado na aplicação, ao gravar a substituição se todas as regras
foram atendidas deve ser gerada uma nova NFSe com os mesmos dados da nota
identificada adicionando à substituta o número da NFSe substituída. Ao final do
processo um e-mail deve ser enviado aos envolvidos conforme parametrização da
entidade
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19. A solução web deve possuir funcionalidade no módulo prestador que possibilite
fazer consultas de notas fiscais emitidas a favor do prestador quando ele figura como
tomador ou intermediário de serviço.
20 A solução web deve possuir funcionalidade que permita ao tomador de serviço
informar a ciência da execução do serviço discriminado na NFSe pelo prestador a fim
de dar fé sobre a ocorrência do fato gerador. Essa funcionalidade deve ser
parametrizável atendendo as seguintes regras:
o

A manifestação do tomador deve ocorrer via link enviado no e-mail ao

tomador no momento da emissão da nota fiscal ou através da solução web com
acesso autenticado pelo tomador;
o

A funcionalidade deve possui rotina para emissão de notas avulsas com

as seguintes características:


Possibilidade inclusão de requerimento de nota avulsa;



Emissão de documento para arrecadação com o valor do ISS

apurado na NFSe;


Possiblidade de condicionar a emissão da nota mediante a

pagamento dos tributos incidentes;


Possibilidade de liberação manual, pelo fiscal, da nota avulsa

através de informe de pagamento;


Possibilidade de análise das liberações de notas em caso dos

regimes especiais de tributação;


Integração das informações das guias com o Sistema Tributário

Municipal;


Parametrização de Guias para recolhimento do ISS para

prestadores eventuais;


Mecanismo genérico para geração de linha Digitável e código de

barras de modo com que atenda qualquer modelo disponível no
mercado.
21. A solução web deve possui um ambiente de acesso público onde é possível
executar rotinas sem a necessidade de autenticação, no mínimo esse ambiente
público deve possuir as seguintes funcionalidades:


Consulta de empresas autorizadas a emitir NFSE;
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Consulta de autenticidade de NFSE;



Consulta de NFSE por RPS;



Resumo geral dos movimentos de emissão de notas.

22. Efetuar as baixas dos débitos automaticamente, através dos movimentos de
arrecadação fornecidos pelos Bancos via arquivo de retorno.
23. Permitir a integração com o sistema integrado de contabilidade na fase de
arrecadação do ISS do município automaticamente e instantaneamente no momento
de sua baixa neste sistema.


SISTEMA INTEGRADO DE PROCURADORIA – SETOR JURÍDICO

1. Permitir acessar o Web Site dos diversos órgãos cadastrados (principalmente os
Tribunais de Justiça Estaduais e Federais), diretamente a partir do sistema.
2. Integrar-se ao sistema estruturante de controle de dívida ativa possibilitando a
importação das certidões de dívida ativa emitidas.
3. Possibilitar e emissão dos documentos necessários a instauração do processo
judicial (Petições e Citações), devendo incluir o número da distribuição impresso
em código de barras.
4. Permitir que os documentos a serem emitidos possam ser formatados pelo
próprio usuário.
5. Possibilitar o acompanhamento do trâmite jurídico dos processos instaurados.
6. Permitir o cadastramento das diversas instâncias, varas e juízes responsáveis.
7. Permitir o envio de e-mail diretamente a partir do sistema, com base nos
endereços eletrônicos previamente cadastrados para pessoas e órgãos.
8. Permitir vincular o processo a todas as pessoas envolvidas (Oficiais de Justiça,
Advogados, Testemunhas, Peritos, etc.).
9. Manter um cadastro único de pessoas de forma a permitir o cruzamento de
dados relativos a diferentes processos, dentro dos quais uma mesma pessoa
esteja desempenhando diversos papéis (réu, autor, testemunha, etc.).
10. Permitir anexar documentos aos processos, tanto os emitidos pelo próprio
sistema como outros digitalizados (DOC, .BMP, .GIF, .JPG, .XLS, .PDF).
11. Permitir o cálculo automático do valor estimado da sucumbência com base no
tipo da ação.
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12. Permitir informar e acompanhar todas as custas processuais.
13.

Permitir que diversas certidões de dívida ativa sejam agrupadas dentro de um

único processo.
14.

Geração automática de processos, permitindo selecionar grupos de certidões a

serem incluídos nos diferentes processos.
15.

Permitir a consulta aos processos por área, tipo de ação, assunto, órgão, vara,

tipo de pessoa, situação, entre outros.
16.

Disponibilizar gráficos gerenciais, quantitativos e financeiros, tais como:

processos por área, tipo de ação, assunto.
17.

Disponibilizar agenda por usuário, permitindo o cadastramento tanto de

compromissos vinculados aos processos quanto de outros compromissos quaisquer.
18.

Permitir a configuração de alertas por ocasião da ocorrência de compromissos

agendados.
19.

Peticionamento Eletrônico Inicial e Intermediário junto ao SAJ.

20.

Consulta Automatizada de Intimações no SAJ.


SISTEMA INTEGRADO DE FROTA DE VEÍCULOS

1. Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro da
entidade controlando o saldo dos produtos.
2. Controlar automaticamente a substituição de marcadores (hodômetros e horímetros)
por meio das movimentações do veículo.
3. Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada,
utilizada e saldo restante, com possibilidade de anulação parcial da licitação.
4. Propiciar registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o
motorista, o setor requisitante, a distância percorrida, a data/hora, a quilometragem de
saída e de chegada.
5. Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como troca de odômetro,
acidentes etc., registrando as respectivas datas.
6. Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas para os
veículos, devendo ser armazenadas no próprio banco de dados e possibilitando sua
visualização pelo próprio cadastro.
7. Permitir o cadastramento dos tipos de ocorrências indicando se o tipo de ocorrência
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se refere a uma adaptação no veículo ou não.
8. Permitir o registro das multas sofridas com o veículo, vinculando ao motorista: local
da infração, tipo de multa (gravíssima, grave, média e leve), responsável pelo
pagamento (funcionário ou entidade), valor em UFIR e moeda corrente e a data do
pagamento.
9. Permitir cadastrar ordens de serviço para os veículos da entidade.
10. Permitir controle das revisões realizadas e previstas no veículo, informando a
quilometragem da revisão e da próxima a ser realizada, mais alguma possível
observação da revisão.
11. Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca
(caixa, diferencial, motor ou torque).
12.Permitir cadastrar informações de pagamento do IPVA dos veículos.
13.Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor
segurado) para os veículos.
14.Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da data/valor do
licenciamento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório por período e
veículo e controlar os vencimentos do licenciamento dos veículos, em painel dinâmico,
com possibilidade de alteração de dados diretamente pela lista.
15.Propiciar inserir as informações dos funcionários que possuem carteira de habilitação.
16.Propiciar o registro das saídas e retornos dos veículos.
17.Propiciar a geração de relatórios dos dados cadastrais alimentados ao sistema como
veículos, centro de custos, funcionários, fornecedores, ocorrências, despesas,
materiais
18.Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada um,
emitindo relatório demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o consumo
do veículo (baixo, normal ou alto).
19.Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os seguintes
campos: centro de custo requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de
chegada, nome do motorista e data/hora de saída e chegada.
20.Permitir o cadastro de veículos com informações detalhadas como: marca e modelo do
veículo, potência do motor, cilindradas, tipo de combustível utilizado, além da
classificação (passageiro, carga, tração), capacidade volumétrica de combustível e
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informações extras como centro de custo e materiais que o veículo necessita.
21.Possuir o cadastramento de “Reservas de veículos” por centro de custo e por
funcionário, registrando a data da reserva e o período que o veículo será reservado, e
a finalidade (Serviço, Viagem, Manutenção).
22.Propiciar controle de motoristas em painel dinâmico, com possibilidade de alteração de
dados diretamente pela lista.
23.Permitir salvar os relatórios em formato PDF, possibilitando que sejam assinados
digitalmente.
24.Permitir controlar os serviços que são realizados utilizando os veículos da entidade.
25.Propiciar efetuar o cadastro das cidades que abrangem a competência da entidade.
26.Permitir a emissão de relatórios com as informações que contemplam o cadastro de
veículos detalhando dados como os materiais utilizados pelos veículos.
27.Permitir a emissão de relatórios com os dados de controle de vencimentos das
informações de troca de óleo, revisão, seguro, licenciamento, multa de trânsito e
carteira de habilitação.
28.Propiciar inserir as despesas nos lançamentos dos gastos com os veículos da
entidade, como nas ordens de abastecimento e serviço.
29.Permitir cadastrar as possíveis ocorrências pelas quais os veículos passaram.
30.Propiciar efetuar o controle do registro das saídas e retornos dos veículos.
31.Propiciar o controle de manutenção dos veículos através de painel interativo com
filtros.
32.Propiciar realizar o registro das ordens de prestação de serviços que são realizados
utilizando os veículos da entidade.
33.Gerenciar a utilização de peças, pneus, óleos e lubrificantes e demais produtos
utilizados nos veículos.
34.Emitir solicitações para abastecimento de combustível.
35.Emitir relatórios e gráficos de consumo de combustível, de manutenção e de multas,
por veículo ou comparativo.
36.Permitir a exportação da movimentação mensal conforme Layout disponibilizado pelo
TCM-BA.



SISTEMA INTEGRADO DE OBRAS PÚBLICAS
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i.

Permitir visualizar o resumo da execução da obra, visualizando os valores dos
orçamentos, valor executado, período das medições e percentual executado da obra.

ii.

Permitir cadastrar responsáveis técnicos, informando além do seu nome, o
CPF, qual o tipo de responsabilidade, o número do registro no CREA, RG, Endereço,
Telefone e E-mail.

iii.

Permitir registrar os dados das movimentações das operações, dentre elas as
paralisações, reinício, medições, cancelamento e conclusão das obras.

iv.

Possibilitar o registro das obras do município, possibilitando informar os dados
principais, dentre eles a descrição da obra, o objeto, data do cadastro, local da obra,
prazo de conclusão, centro de custo para o qual ela pertence, classificação, categoria,
tipo de execução, tipo da obra e posição geográfica.

v.

Permitir registrar medições da obra, informando o período da medição,
responsável técnico, percentual físico, número do contrato, ato administrativo e valor
correspondentes.

vi.

Possibilitar o registro da conclusão da obra, informando a data, o responsável
técnico e o ato administrativo que oficializou a conclusão.

vii.

Possibilita controlar as medições da obra por contrato, aditivo e sem contrato.

viii.

Permitir reiniciar a obra após estar paralisada, informando a data do reinício.

ix.

Possibilitar cadastrar os tipos de obras, indicando nela a sua classificação, para
melhor identificação das obras do município.

x.

Permitir filtrar todas as situações das obras como não iniciadas, em andamento,
paralisadas, canceladas e concluídas em um único lugar.

xi.

Permitir ao usuário configurar a estrutura organizacional a ser utilizada no
exercício, onde ainda podem ser criadas novas configurações caso exista
necessidade.

xii.

Permitir desativar o registro de um responsável técnico informando a data que o
mesmo foi desativado.

xiii.

Permitir visualizar e acompanhar as obras cadastradas, demonstrando as
informações da sua descrição, tipo, data do cadastro, percentual já executado,
situação atual.

xiv.

Permitir cadastrar as categorias da obra, informando sua descrição.
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xv.

Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios,
scripts e validações.

xvi.

Permitir registrar os orçamentos das obras, informando o responsável técnico,
tipo de planilha, data da inclusão e base, contrato firmado para a realização da obra,
ato administrativo e valor.

xvii.

Permitir visualizar o histórico das movimentações da obra, visualizando a data,
situação e usuário que registrou a movimentação.

xviii.

Possibilitar a utilização de filtros e realização de pesquisas, apresentando
apenas os dados desejados pelo usuário.

xix.

Permitir registrar as possíveis paralisações da obra, informando a data,
responsável técnico, ato administrativo e motivo.

xx.

Permitir configurar o código da obra, podendo ser manual ou automático.

xxi.

Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando
informar os logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e
municípios.


i.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados
de forma ágil, gerados de forma automática com base nos pagamentos de empenho
de convênios, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e
os comprovantes.

ii.

Permitir ao usuário realizar o registro de certidões do convenente ou

proponente, ao informar qual o nome do mesmo, o número e o tipo da certidão, bem
como, a data da emissão e validade.
iii.

Permitir a pesquisa dos responsáveis cadastros ao informar um nome, CPF ou

tipo de sua ocupação, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
iv.

Permitir a pesquisa das modalidades de convênios cadastradas ao informar
uma deserção, demonstrando-as por meio de listagem.

v.

Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões da entidade por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
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vi.

Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos concedentes cadastrados, ao
informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo jurídica ou
física, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.

vii.

Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ, CPF, Data,
Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone, Texto e
Valor (Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado
exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não. Possibilitar
também o agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.

viii.

Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios recebidos de
forma ágil, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e o
valor da mesma, o valor do rendimento da aplicação, bem como, o devolvido.

ix.

Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios recebidos por

meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção
por visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo
somente os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou
mesmo se já foram concluídos, realizando operações de edições e exclusões das
prestações de contas, caso possuam, bem como, verificar e excluir as situações que o
convênio apresentar.
x.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de certidões por meio

da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
xi.

Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da

funcionalidade, possibilitando sua configuração por meio da divisão dos dados em
grupos, bem como a realização de cálculos e totalizadores, disponibilizando a
informação conforme a necessidade do ente.
xii.

Possibilitar o cadastro de tipos de aditivos de convênios, informar sua

classificação como decréscimo ou acréscimo, a configuração do seu tipo como prazo,
valor ou prazo e valor, bem como, uma descrição para identificação cadastral.
xiii.

Permitir ao usuário selecionar outra entidade sem a necessidade de logout do

sistema.
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xiv.

Permitir ao usuário realizar o registro de concedentes ao informar o nome, o
CPF ou CNPJ, bem como, a esfera administrativa a qual faz parte, seja Federal,
Estadual, Municipal ou Não Governamental, integrando os dados cadastrais com o
cadastro único de pessoas.

xv.

Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de situação dos convênios ao
informar uma descrição.

xvi.

Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo
de responsabilidade perante os convênios de determinado ente público.

xvii.

Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por
órgãos, ao informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.



SISTEMA INTEGRADO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

1. Atender às Leis Complementares nº 101 e nº 131.
2. Atender aos anexos da Lei nº 9.755/98.
3. Atender aos preceitos e exigências da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de acesso à
informação).
4. Disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso
público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo
SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança
operacional necessários ao seu pleno funcionamento, conforme legislação.
5. Integrarão o sistema todas as entidades da administração direta, as autarquias, as
fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes.
6. O sistema deverá permitir no mínimo a consulta de Receitas, Despesas, Patrimônio,
Licitações, Compras, Contratos, Pessoal, Demonstrativos contábeis, Convênios e
Obras Públicas.
7. Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos,
o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite
amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações relativas aos atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e
financeira:
8. Quanto a despesa:
a. O Valor do empenho, liquidação e pagamento;
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b. A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária,
natureza da despesa e a fonte de recursos que financiam o gasto;
c. A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento exceto no caso
de folha de pagamento de pessoal e de beneficiários previdenciários;
d. O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente
processo;
e. O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso.
9. Quanto à receita, os valores das receitas da unidade gestora, compreendendo no
mínimo sua natureza, relativas a:
a. Previsão;
b. Arrecadação.
10. Exibir as receitas organizadas por natureza, permitindo navegar em cada nível de
seus respectivos subníveis, exibindo o total dos seguintes valores, por nível: Receita
prevista, receita arrecadada.
11. Exibir as despesas organizadas por natureza, permitindo navegar em cada nível de
seus respectivos subníveis, exibindo o total dos seguintes valores, por nível: Total de
créditos, Fixado, Empenhado, Liquidada, Pago.
12. Permitir visualizar os empenhos emitidos para cada fornecedor, os itens dos
empenhos, a quantidade, o valor unitário e o valor total.
13. Permitir visualizar o tipo, número, data de emissão e data de pagamento dos
documentos fiscais ligados a cada empenho.
14. Exibir os valores recebidos e/ou repassados de transferências financeiras por
Unidade Orçamentária.
15. Permitir consultar despesa por unidade gestora, por natureza da despesa,
permitindo navegar em cada nível da natureza, exibindo seus respectivos valores
empenhados, liquidados e pagos.
16. Exibir informações detalhadas sobre diárias, tais como: Número da diária, local de
saída, local de retorno, data de partida, data de retorno, objeto, valor unitário,
quantidade.
17. Permitir visualizar as informações da nota de empenho, tais como: nº do empenho,
programa, fonte de recurso, processo licitatório, modalidade, contrato, valor
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empenhado, liquidado, pago, retido, itens do empenho (descrição, valor unitário,
quantidade, total) e documento fiscal (tipo, número, data de emissão e data de
pagamento).
18. Possuir uma seção específica que permite a exibição das licitações realizadas pela
entidade, juntamente com as etapas do processo, as modalidades, empresas
participantes e ganhadoras, mercadorias com suas respectivas quantidades e
cotações de cada participante, além dos responsáveis legais das empresas e a
relação dos fornecedores impedidos de licitar. Possibilitar também a publicação dos
documentos legais tais como editais, avisos retificações e toda a documentação
vinculada ao certame.
19. Possuir uma seção específica que permite a exibição de todos os itens contratuais
dos seus fornecedores de bens e serviços contratados pela entidade. Permitir também
a publicação do contrato, na sua íntegra, para a visualização completa do documento
bem como aditivos e outros possíveis documentos adicionais, possibilitando também o
download dos mesmos.
20. Exibir informações detalhadas sobre os convênios, tais como: número, valor, data
de assinatura, objeto, documentos e textos, participantes.
21. Possuir uma seção específica que apresenta a relação dos cargos e salários dos
servidores da entidade, os valores calculados da folha de pagamento separando-os
por entidade, secretaria, organograma, lotação e classificação, conforme seus
respectivos planos de carreira.
22. Disponibilizar acesso público a todos os atos da administração pública, tais como,
portarias, leis, decretos, licitações, contratos, aditivos, convênios, resoluções etc.
23. Possuir uma seção específica para exibição dos relatórios de Gestão Fiscal e o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos compostos de uma série de
demonstrativos contábeis, publicados em bases mensais, bimestrais, quadrimestrais,
semestrais e anuais, conforme princípio constitucional da publicidade, a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei nº 9.755/98.
24. Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilite ao cidadão
efetuar questionamentos através de um canal direto com a entidade. Esta solicitação
deve ser digital, gerando número de protocolo e possibilitando uma futura consulta
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sobre o status do pedido de informação, sempre respeitando prazos e normas
estabelecidas pela Lei de acesso à informação.
25. Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilita consultar um
relatório com estatísticas dos pedidos de informação já solicitados, os atendidos,
prorrogados, deferidos e indeferidos, conforme preconiza a Lei de acesso à
informação.
26. Permitir que as informações consultadas pelo cidadão possam ser exportadas em
diferentes formatos como PDF, ODT, ODS e CSV, conforme os filtros disponibilizados
nas consultas do sistema.
27. Permitir que as consultas disponibilizadas possam ser incorporadas no Portal
Transparência próprio da Prefeitura.
28. Permitir consultar tributos arrecadados, receitas orçamentárias e receitas extra
orçamentárias.
29. Permitir consultar empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos
efetuados.
30. Permitir consultar relatórios legais, gerados com base nos dados inseridos nos
correspondentes sistemas de gestão.
31. Permitir acesso às informações de forma consolidada e por Entidade gestora
municipal.
32. Permitir que nas consultas de informações disponibilizadas seja possível efetuar
filtros por data (período), entidade e demais filtros pertinentes a cada consulta.


SISTEMA INTEGRADO DO CONTROLE INTERNO

1. Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de atos por meio da listagem,
realizando operações deedições e exclusões dos mesmos.
2. Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de membros dos
conselhos por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos
mesmos.
3. Permitir o registro dos tipos de conselhos municipais, ao informar sua respectiva
descrição.
4. Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de sistemas administrativos por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
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5.

Permitir ao usuário o acesso a outros sistemas sem a necessidade de logout do

sistema e refazer login em outro.
6.

Permitir a vinculação dos usuários aos seus respectivos departamentos, de

forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à
sua pasta.
7.

Possibilitar ao usuário os cadastros dos tipos de responsáveis que

complementam o cadastro de responsáveis, informando uma respectiva descrição.
8.

Permitir o registro dos responsáveis pelo controle interno público de

determinado ente, ao informar os dados pessoais do responsável, ou seja, nome, CPF
e RG, seu endereço, telefone e e-mail, a descrição e o tipo do cargo que ocupa, bem
como, o período de vigência como responsável pelo controle.
9.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de vínculos por meio

da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
10.

Permitir o registro das unidades centrais de controle interno, informando data e

ato.
11.

Permite acessar, de dentro do sistema, o conteúdo das Leis 4320/64, 101/00,

8666/93, bem como permite o cadastrar novas leis no sistema, liberando seu conteúdo
para consulta.
12.

Permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de forma a

facilitar o entendimento e extensão do conhecimento sobre o item em questão.
13.

Permitir o cadastro das instruções normativas do controle interno.

14.

Permitir ao usuário selecionar outra entidade e/ou exercício sem a necessidade

de logout do sistema.
15.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da

listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
16.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de normas por meio da

listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
17.

Permitir a criação de questionários de acompanhamento dos procedimentos,

dirigidos a setores e servidores específicos, indicando a data limite para
preenchimento dos mesmos.
18.

Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por

usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos.
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19.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das unidades centrais de

controle interno por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões
dos mesmos.
20.

Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de responsáveis por

meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos
21.

Permitir impressão das normas do controle interno.


BUSINESS INTELLIGENCE SIAFIC

1. Gráfico de Barra que demonstre o orçamento da receita por tipo de
administração.
2. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por órgão.
3.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por categoria

da receita.
4.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por espécie da

receita.
5.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por origem da

receita.
6.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por rubrica da

receita.
7.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por fonte de

recurso.
8.

Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor total do orçamento da

receita por ano.
9.

Gráfico de Barra que demonstre o orçamento da despesa por tipo de

administração.
10.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de

orçamento.
11.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de

órgão.
12.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por órgão.

13.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por unidade.

14.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por função.
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15.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

subfunção.
16.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

programa.
17.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de

ação.
18.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por ação.

19.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por categoria

da despesa.
20.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por natureza

da despesa.
21.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

modalidade da despesa.
22.

Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por

elemento.
23.

Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor total do orçamento da

despesa por ano.
24.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por órgãos e por ano.
25.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por tipo de administração e por ano.
26.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por categoria da receita e por ano.
27.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista pela origem da receita e por ano.
28.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por rubrica e por ano.
29.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

receita prevista por fonte de recursos e por ano.
30.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por órgãos e por ano.
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31.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por tipo de orçamento e por ano.
32.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por operação e por ano.
33.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por categoria da despesa e por ano.
34.

Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da

despesa fixada por natureza da despesa e por ano.
35.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por banco.

36.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por conta

pagadora.
37.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por fonte.

38.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por órgão.

39.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por categoria da

receita.
40.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por origem da

receita.
41.

Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por rubrica.

42.

Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor da receita arrecadada por

ano.
43.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por órgão.
44.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por categoria da receita.
45.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por origem da receita.
46.

Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da

receita arrecadada por rubrica.

1. ATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
2. Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico solicitado na LRF com vistas a
atender aos artigos 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), artigos
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54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal) e artigo 72 (Despesas com serviços de
terceiros), observadas as portarias 559 e 560 da Secretaria do Tesouro Nacional, de
14/12/2001 e a Lei 9.755/98.
3. Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e
indireta) conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).
4. Emitir os relatórios os arquivos exigidos pelo TCM/BA para prestação de contas da
LRF.

1. PROVA DE CONCEITO
2.

A prova de conceito tem como objetivo dar condições ao município de
certificar que a solução apresentada pela licitante satisfaz às exigências
constantes neste termo de referência no que tange às características
técnicas, funcionalidades desejadas e desempenho.

3.

A realização da prova de conceito limitar-se-á somente à licitante
classificada provisoriamente em primeiro lugar na fase de propostas de
preços. Apenas se convocará as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja
inabilitada pelo não atendimento aos requisitos aferidos pela Equipe
Técnica de Avaliação.

4.

Para a realização da prova, a CONTRATANTE poderá eleger quantos
representantes julgar necessário, a fim de que se obtenha o julgamento.

5.

A demonstração deverá ocorrer de forma dinâmica e respeitar os horários
estipulados pela Equipe Técnica de Avaliação para o início e término,
podendo estender-se por mais de um dia, hipótese em que o Pregoeiro
divulgará a data de continuidade dos trabalhos, podendo ser o dia
imediatamente posterior.

6.

Para a realização da prova de conceito a empresa em avaliação deverá
fornecer todos os insumos necessários à análise do piloto/amostra da
solução apresentada, tais como equipamentos próprios, pessoal técnico
necessário e eventuais materiais necessários.


1.

Da Equipe Técnica de Avaliação:

A Equipe Técnica de Avaliação será designada por Portaria.
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2.

Cabe à Equipe Técnica de Avaliação:
a. Coordenar a execução de todas as atividades relativas à Prova de Conceito;
b. Realizar questionamentos quanto ao piloto/amostra apresentada, podendo
realizar diligências;
c. Declarar a conclusão das atividades de Avaliação Técnica;
d. Emitir ao pregoeiro Relatório de Julgamento da Prova de Conceito, devidamente
justificado, para continuidade do procedimento licitatório.


1.

Do Local da realização:

A Prova de Conceito será realizada nas dependências físicas da Prefeitura

Municipal de Ibipitanga.

1.

Do Procedimento:
A licitante em avaliação terá um prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar
do primeiro dia útil seguinte à convocação pelo pregoeiro, para preparar um
piloto/amostra do produto, contendo todas as informações necessárias, de
acordo com as atividades dos processos definidos pela CONTRATANTE,
deixando-o em plenas condições operacionais de avaliação.

2.

Até o primeiro dia útil seguinte à finalização do prazo fixado no item anterior,
a licitante em avaliação deverá se apresentar à Equipe Técnica de Avaliação
o piloto/amostra com equipamentos devidamente instalados e configurados
com a solução proposta em ambiente virtualizado, dirigindo-se à sessão da
Prova de Conceito, a ser iniciada no mesmo dia. Não serão permitidas
alterações,

após

a

entrega,

nos

equipamentos/piloto/amostras

apresentadas.
3.

Declarada aberta a sessão, estando presente a licitante em avaliação, com
seus representantes credenciados e portando o projeto-piloto/amostra, a
Equipe Técnica de Avaliação dará início aos trabalhos.

4.

Se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar não comparecer
na sessão da Prova de Conceito será desclassificada e será aberto prazo
para a convocação da segunda colocada e assim sucessivamente.

5.

Durante a Prova de Conceito, somente a Equipe Técnica de Avaliação e o
Membro da Comissão de Licitações designado poderão se manifestar, com
questionamentos pertinentes à verificação dos requisitos da solução e ao
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cumprimento dos requisitos licitatórios, respectivamente, sendo facultado
aos mesmos realizar diligências para aferir o cumprimento dos requisitos,
não sendo permitida, durante eventual diligência, qualquer alteração no
produto criado para a Prova de Conceito.
6.

Durante a Prova de Conceito deverão ser geradas evidências do sucesso
dos testes na execução dos Requisitos e Especificações.

7.

A licitante em avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no
produto para executar a avaliação do piloto/amostra, bem como exaurir
eventuais questionamentos da Equipe Técnica de Avaliação.

8.

Concluída a Prova de Conceito, a Equipe Técnica de Avaliação declarará
encerrada a sessão, emitindo e entregando ao pregoeiro um Relatório de
Julgamento da Prova de Conceito.

9.

A LICITANTE EM AVALIAÇÃO será desclassificada se:
a. Deixar de comprovar na Prova de Conceito mais do que 20% (vinte por cento)
dos requisitos exigidos;
b. Deixar de apresentar os representantes habilitados para executar a solução no
horário de início da Prova de Conceito;
c. Deixar de se apresentar à Equipe Técnica de Avaliação com o equipamento e
demais recursos necessários para serem utilizados na Prova de Conceito;
d. Deixar de cumprir os demais prazos e condições do procedimento licitatório
quanto à Prova de Conceito.

10.

Aprovada a licitante em avaliação, com consequente emissão do Relatório
de Julgamento da Prova de Conceito, a Comissão de Licitações a declarará
como vencedora, procedendo à abertura do prazo recursal e demais
trâmites licitatórios legais.

11.

Desclassificada a licitante em avaliação, a segunda colocada será
convocada para apresentação dos documentos de habilitação, proposta de
preços e, caso habilitada para participação da Prova de Conceito.


1.

Disposições Gerais da Prova de Conceito
Todas as licenças e infraestruturas necessárias durante a avaliação do
piloto/amostra serão de responsabilidade da licitante.
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2.

Não

será

permitida

a

prorrogação

dos

prazos

estabelecidos

no

procedimento da Prova de Conceito, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração.
3.

Ocorrendo alguma situação excepcional que demande o adiamento de
qualquer das datas do procedimento da Prova de Conceito as licitantes
serão devidamente comunicadas e convocadas para nova data.

4.

Caso a sessão da Prova de Conceito se estenda além do horário de
expediente da Prefeitura Municipal a Equipe Técnica de Avaliação designará
o horário para retomada das atividades no primeiro dia útil seguinte, ficando
o piloto/amostra e demais equipamentos retidos pela Prefeitura Municipal
até que a sessão seja retomada.

5.

Será oportunizada aos licitantes a possibilidade de recorrer da execução da
Prova de Conceito, por meio da via recursal licitatória, depois de declarado o
vencedor pelo pregoeiro.

6.

A Prova de Conceito deverá ser integralmente realizada no prazo máximo de
até 5 (cinco) dias úteis.


Requisitos 100% obrigatórios na Prova de Conceito:
1. A solução deve estar totalmente aderente ao Decreto 10.540/2020, com
padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC).
2. A solução deve estar totalmente aderente às Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).
3. Estar aderente ao Plano de Contas Padrão (PCASP).
4. Estar aderente ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse (SICONV).
5. Estar aderente ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Saúde (SIOPS).
6. Estar aderente ao Sistema de Informações sobre Orçamento Público em
Educação (SIOPE).
7. Estar aderente às exigências da LC–131 (Lei Complementar nº 131/19 Lei da Transparência) – (Siconfi/STN).
8. Estar aderente às orientações e obrigações da Secretaria de Tesouro
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Nacional (STN).
9. A solução tecnológica deve ser desenvolvida em linguagem nativa para a
WEB, não sendo permitido a utilização de nenhum recurso tecnológico, tais
como: runtimes, plugins, virtualização ou acesso remoto a área de trabalho
para o uso da aplicação, exceto onde houver a necessidade de softwares
intermediários para acesso a outros dispositivos como leitor biométrico,
impressoras, certificados digitais ou por motivos de segurança da aplicação
web.
10. Todos os sistemas devem utilizar protocolo HTTPS para navegação na
internet, garantido a segurança das informações tramitadas através de
criptografia.
11. A solução deve ser composta por módulos e sistemas que garantam a
integração e unificação das informações dos sistemas estruturantes.
12. O software deverá ser acessado e compatível com os principais
browsers (navegadores) gratuitos disponíveis no mercado.
13. Os sistemas devem permitir o controle de acesso com o uso de senhas,
contendo controle de permissões de acesso tanto por usuário quanto por
grupo de usuários, com definição das permissões para somente consulta,
alteração, inclusão, exclusão e outras ações da aplicação como: estornar,
cancelar, calcular, desativar, etc., quando disponíveis, por telas, dentro de
cada módulo individualmente.
14. Logo após a termo de compromisso de implantação da solução, ao final
de cada exercício, em uma rescisão ou término de vigência do contrato, a
empresa deverá obrigatoriamente fornecer à Prefeitura Municipal de
Ibipitanga o dicionário de dados atualizado do banco de dados de todos
os módulos contratados. O dicionário de dados deve conter todos os
detalhes a respeito das tabelas de dados e seus relacionamentos. Além de
listar todas as colunas de uma tabela, o documento deve fornecer também
uma pequena descrição do significado desta coluna, quais são os valores
possíveis, a quantidade típica de valores armazenados e quais restrições
(constraints) agem sobre esta coluna. Além das informações sobre colunas,
este documento apresenta o nome dos objetos que dependem da tabela
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como: stored procedures, triggers, views e suas respectivas funções, além
dos parâmetros necessários e o que é retornado (return). É importante notar
que este documento deve sempre prever atualizações, para evitar
desencontros e desentendimentos.

5.

DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Apresentação de comprovação de aptidão para execução dos serviços pertinentes,
mediante apresentação de 03 (três) atestados de capacidade técnica emitidos por
Prefeituras, sendo ao menos 02 (dois) de municípios com população igual ou superior
a 50% a do municipio de Ibipitanga, comprovando a implantação e a sustentação do
software de gestão pública.

6.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
6.1.

Da contratada:

A (o) Contratada (o) obriga-se a executar os serviços, em rigorosa e estrita obediência
às prescrições e exigências contidas neste Termo de Referência. Além dos encargos
de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes
deste Termo de Referencia, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:
Fornecer os serviços conforme especificações técnicas definidas neste Termo de
Referência.
Manter capacidade de execução dos serviços definidos e estimados neste Termo de
Referência.
Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e
informações a que seus representantes tenham acesso em decorrência dos serviços
prestados.
Cumprir fielmente os Níveis Mínimos de Serviço (SLA) estabelecidos neste Termo de
Referência, contratualmente, ou decorrentes de legislação aplicável.
Assegurar à Contratante os recursos técnicos e tecnológicos necessários para
transição e portabilidade dos serviços em caso de distrato, descumprimento,
interrupção ou encerramento de vigência contratual.
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Entregar todos os serviços, bem como manuais e relatórios, que comprovem o
atendimento das especificações técnicas.
Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Gestor do
Contrato, relacionados com as características e funcionamento dos serviços.
Prestar suporte técnico dos serviços, na forma e nos prazos estabelecidos.
Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e/ou
crítico em relação aos serviços que forem objetos do Contrato e prestar os
esclarecimentos necessários.
Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá
responder pela fiel execução do Contrato.
Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contrato e do
Gestor do Contrato inerentes à execução do objeto contratual.
Reparar quaisquer danos causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo de
seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente
relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização
quando do acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.
Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela
Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou
parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e
recusar materiais e serviços empregados que não atendam aos termos contratuais.
Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da Habilitação.
Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à
Contratante para pagamento.
Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, pontos de contato dos
responsáveis pelo suporte técnico e manutenção, contemplando nomes e telefones,
bem como promover sua atualização sempre que for alterada ou a cada seis meses.
Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na
Ordem de Serviço, sem ônus para a Contratante.
6.2.

Da contratante

Avaliar periodicamente o cumprimento dos níveis mínimos de serviço da Proponente, e
tomar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento, em especial os
relativos à disponibilidade,segurança da informação, entre outros.
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Efetuar o pagamento à Proponente dentro dos prazos pre estabelecidos em contrato.
Aplicar à proponente às sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis.
Preencher e enviar a Ordem de Serviços de acordo com os critérios estabelecidos
neste Termo de Referência.
Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço entregue fora das especificações
constantes na proposta da proponente.
Comunicar à Proponente todas e quaisquer ocorrências relacionadas à prestação dos
serviços.

7.

DA ESTIMATIVA DE CUSTO

As despesas decorrente do objeto do presente instrumento obteve orçamentos através
da Plataforma Banco de Preços, www.bancodeprecos.com.br, conforme relatório em
anexo e correrá a conta de dotações do orçamento do exercício de 2022, com a
seguinte classificação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E PLANEJAMENTO
Ação: 2020 – Manutenção da Secretaria de Finanças
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
Fonte: 00

8.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados sempre até o dia 10 do mês subsequente ao da
prestação de serviços, mediante a apresentação de documento fiscal.
O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço for prestado
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.

9.

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO E DO REAJUSTE

Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.° 8.666-93,
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela
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contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o
desequilíbrio contratual.
A cada 12 meses de execução contratual, a contratada terá direito ao reajuste de
preços pelo índice oficial do IPCA do período ou o que vier a substituí-lo.

10.

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, ser prorrogado por períodos sucessivos, nos termos da Lei nº
8.666, de 1993.

11.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de
janeiro de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução
do contrato, e de tudo dará ciência a administração municipal.
A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
contratada pela completa e perfeita execução do objeto de contrato ou instrumento
equivalente.

Angélica Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 360/2021
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
039-2022

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da
lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
039-2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº
123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
039-2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________,

CPF

_______________________

DECLARA

para

fins

de

cumprimento do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades
legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os
requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
039-2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa XxxxxXxxxxXxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está
impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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